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ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗКУ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

У статті розглянуто основні аспекти наукових досліджень ціннісної сфери особистості, представлені підходи до 

визначення понять «ціннісні орієнтації» та «професійне самовизначення». Аргументується значимість цінностей у 

структурі особистості, зокрема старшокласників, які стоять на порозі дорослого життя та для яких особливо 

актуальним є питання вибору майбутньої спеціальності. Акцентується увага на важливості прийняття 

правильного професійного рішення, з  урахуванням особливостей ціннісної сфери майбутніх випускників. Викладено 

результати емпіричного дослідження, яке мало на меті встановлення взаємозв'язку між конкретними ціннісними 

орієнтаціями старшокласників та їх професійною ідентичністю, яка дає уявлення про ступінь сформованості та 

усвідомленості професійного вибору учнів, з метою визначення тих базових цінностей, які здійснюють вплив на їх 

професійне самовизначення. 
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Постановка проблеми. Навчання у старших 

класах школи – це той тривожний та 

відповідальний період у житті кожної людини, 

коли наближається момент вибору майбутньої 

професії, яка засвідчує етап зміни вектору 

розвитку особистості, а саме перехід від 

безтурботного дитинства до дорослого, 

професійного життя. Саме в цей час 

старшокласникам,  як ніколи раніше, важливо 

дослухатись до своїх бажань, інтересів, 

захоплень, оцінити свої можливості та 

здібності, які згодом виллються у певний рід 

діяльності. Разом з тим, варто пам'ятати, що 

зважений та усвідомлений професійний вибір 

старшокласників бере свої корені від 

виховання та тих ціннісних норм, які 

прищепили дітям їх батьки. Тому, вкрай 

важливим є вчасно розкрити основоположні 

ціннісні орієнтації учнів, допомогти їм 

зорієнтуватись у різноманітті професій та 

зробити вірний крок до успішного 

професійного життя, про який згодом не 

доведеться жалкувати. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. На даному етапі розвитку 

психології як науки проблема цінностей та 

ціннісних орієнтацій є дуже актуальною та 

цікавою, про що свідчать вже існуючі наукові 

доробки, здійсненні багатьма науковцями. 

Одні автори розглядали поняття цінностей та 

ціннісних орієнтацій як тотожні, інші – 

вказували на типові розбіжності, але все одно 
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більшість дослідників об'єднують ці категорії 

в єдине невід'ємне ціле, висвітлюючи нові, ще 

не вивчені аспекти. Стосовно визначення 

ціннісних орієнтацій, то тут також 

спостерігається відсутність загальної думки; 

кожен дослідник цієї теми привніс до поняття 

щось принципово нове, спираючись при цьому 

на вже існуючі здобутки. Саме тому у 

науковій літературі можна зустріти поняття 

«орієнтації на цінності», «смисложиттєві 

орієнтації», «цінності» та інші. На думку 

Л.О. Котлової, можливе виділення трьох 

підходів до розгляду поняття цінностей: як 

соціальної проблеми (Т. Бутківська), як 

педагогічної проблеми (О. Вишневський, 

П. Ігнатенко, В. Струманський,), як психо-

логічної проблеми (І. Бех, М. Боришевський, 

Г. Ващенко, Т. Яценко) [5,142]. У більш 

загальному вигляді ціннісні орієнтації 

визначаються як набір певних якостей, рис, 

орієнтирів, що зумовлюють осмисленість 

життя особистості та її діяльність. Серед 

інших дослідників даного питання варто 

зазначити І.С. Артюхову, А.Г. Здравомислова, 

Н.А. Кирилову, І.С. Кона,  Б.С. Круглова, 

В.М. Кузнєцова, Є.К. Кіпріянову, О.М.  Леон-

тьєва, В.Н. М’ясищева, В.А. Отрут, А.С. Ша-

рова та інших. Проблема ціннісних орієнтацій 

розглядалась у роботах українських 

психологів, зокрема такими авторами, як І. 

Д. Бех, Т. А. Кандикова, Г. С. Костюк, 

В.Д. Потапова, Т.С. Яценко. Структуру цін-

ностей старшокласників вивчали такі автори, 

як А.В. Мудрик, І.С. Кон, Є.К. Кіпріянова та 

інші. Вагомий внесок у дослідження ціннісних 

орієнтацій внесли і українські соціологи, серед 

них — А.О. Ручка, В.С. Бакіров, В.Л. Оссов-

ський, які заклали фундамент подальших 

досліджень, результати яких ми можемо 

спостерігати і зараз. Л.Г. Сокурянською було 

введено поняття «ціннісного поля», яке 

відображає багатогранність ціннісних 

орієнтацій особистості [4,32]. 

Л.З. Сердюк підкреслювала важливість 

цінностей у формуванні особистості та 

виділила такі їх основні функції: цінності 

дають можливість індивіду на вираження 

власної думки, позиції, оцінки; мотивують 

діяльність і поведінку людини [6]. 

Більшість дослідників, які займались 

вивченням ціннісної сфери, торкались 

проблем, актуальних і для учнів старших 

класів, зокрема питання їх професійного 

самовизначення, яке нерозривно пов'язано з 

формуванням життєвого плану, пошуком 

професії, яка б у повній мірі розкривала увесь 

спектр здібностей та схильностей випускника,  

а також забезпечувала б відповідність його 

ціннісним орієнтирам та життєвим принципам. 

Серед дослідників питання професійного 

самовизначення можна виділити наступні: 

доробки Є.О. Клімова, яким запропонована 

психологічна характеристика професійної 

діяльності; методи професійного само-

визначення, розробки в області активізації 

професійної орієнтації та професійної 

діяльності, що представлені у роботах 

М.С. Пряжникова; А.І. Сухарева розглядала 

психологічні механізми розвитку трудового й 

професійного самовизначення; О.Т. Ростунов 

займався вивченням формування професійної 

придатності; С.С. Нікіфоровим було роз-

глянуто роль професієзнавства у якості інфор-

маційної бази вибору професії; Л.І. Божович 

представлені праці щодо самовизначення у 

віковому аспекті, тощо. 

Взагалі, питання самовизначення відносять 

до базових онтологічних категорій, адже 

проблеми людського буття, сенсу існування та 

вибору свого життєвого та професійного курсу 

завжди були і будуть актуальними. Процес 

самовизначення – це певний етап на 

життєвому шляху особистості, який водночас 

є загальним для усіх людей, так як присутній у 

житті кожної особи, та разом з тим, має і 

безліч відмінностей, які залежать від 

індивідуально-типологічних особливостей ін-

дивіда. У суспільній свідомості поняття 

самовизначення нерідко асоціюється зі свобо-

дою, вільним волевиявленням стосовно будь-

якого життєвого питання. Найчастіше самови-

значення розглядають у контексті становлення 
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особистості, а саме у період вибору професії, 

прийняття свого професійного рішення. Саме 

в цей час людина чи не вперше по-

справжньому замислюється над тим, що для 

неї є дійсно важливим, які ціннісні орієнтири 

відіграють провідну роль при прийнятті 

фундаментальних життєвих рішень. 

Мета статті — перевірити припущення про 

те, що професійна ідентичність 

старшокласника здебільшого залежить від 

сформованої ціннісної структури його 

особистості, зрілості її поглядів. 

Основні результати дослідження. З метою 

перевірки нашої гіпотези, було проведене 

емпіричне дослідження старшокласників, з 

використанням таких психодіагностичних 

методик: «Ціннісний опитувальник 

Шварца»[3,102; 8] ; «Діагностика реальної 

структури ціннісних орієнтацій особистості» 

С.С. Бубнової [2]; «Методика вивчення 

статусів професійної ідентичності», 

розроблена А.А. Азбель, А.Г. Грецовим. [1], 

які дали змогу прослідкувати взаємозв'язок 

між ціннісними орієнтаціями та професійним 

самовизначенням старшокласників. Отримані 

результати були статистично оброблені та 

представлені в таблиці1. 

Таблиця 1 

Статистично значущі взаємозв'язки між цінностями та професійною ідентичністю 

старшокласників за результатами кореляційного аналізу Спірмена 

Ціннісні орієнтації 
Професійна ідентичність 

невизначена нав'язана мораторій сформована 

Визнання та повага -0,31* -0,05 0,34** 0,03 

Соціальна активність -0,33** 0,02 0,33** 0,02 

Пізнання -0,30* 0,10 0,06 0,11 

Я-цінність 0,27* -0,02 -0,10 -0,10 

Суспільно-корисна 

діяльність 

 

-0,39** 

 

0,05 

 

0,01 

 

0,30* 

Відповідальність -0,33** -0,16 0,35** -0,09 

Традиції -0,16 0,26* -0,03 0,22 

Любов -0,12 0,25* -0,05 -0,04 

Пошук прекрасного -0,19 -0,06 0,39** -0,08 

Інший-цінність -0,12 0,16 -0,16 0,25* 

* – статистично значущі розбіжності на рівні p≤0,05  

** – статистично значущі розбіжності на рівні p≤0,01  

 

Аналіз отриманих результатів дав змогу 

зробити наступні висновки: 

 Чим меншої значущості надають 

старшокласники цінностям визнання та 

поваги, відповідальності та пізнання нового,  

тим більшою мірою їх професійна 

ідентичність буде невизначеною; 

 Чим більш сформованою є професійна 

ідентичність старшокласників, тим більш 

значущими для них будуть цінності інших та 

суспільно-корисної діяльності; 

 Чим більш значущою для 

старшокласників є Я-цінність та менш 

значущими цінності суспільно-корисної 

діяльності та соціальної активності, тим більш 

невизначеною є їх професійна ідентичність;  

 Чим більшої значущості надають 

старшокласники цінностям пошуку 

прекрасного та визнання і поваги, тим 

більшою мірою вони схильні до мораторію у 

виборі професійної ідентичності; 

 Чим більш значущими для 

старшокласників є цінності традицій та 
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любові, тим більшою мірою їх професійна 

ідентичність буде нав'язаною; 

 Чим більшою мірою старшокласники 

схильні до кризи вибору ідентичності, тим 

більш значущими для них є цінності 

соціальної активності та відповідальності. 

Висновки. Проведене емпіричне дослід-

ження показало, що ті старшокласники, які ще 

не мають чіткого уявлення про своє профе-

сійне майбутнє та схиляються до невизначеної 

професійної ідентичності, у ціннісному відно-

шенні менше прагнуть до суспільного визнан-

ня, поваги, а також менше прагнуть до відпові-

дальних завдань та пізнання нового. 

Щодо учнів, у яких в пріоритеті допомога 

іншим людям, суспільно-корисна діяльність, 

то і у власному житті вони мають чітко 

визначені плани на майбутнє, що в 

професійному самовизначенні відповідає 

сформованій ідентичності. 

Учні-старшокласники, які найбільше 

цінують Я-цінність, та найменшої важливості 

надають суспільно-корисній діяльності та 

соціальній активності, у професійному 

самовизначенні проявляють невизначену 

професійну ідентичність. 

Згідно з отриманими результатами, 

нав'язана професійна ідентичність 

взаємопов'язана з цінністю любові та традицій. 

Старшокласники, які знаходяться на етапі 

кризи вибору майбутньої професії, ціннісно 

тяжіють до пошуку прекрасного, суспільного 

визнання і поваги, а також до соціальної 

активності та відповідальності. 

Отже, ціннісні орієнтації відіграють 

важливу роль у професійному самовизначенні 

старшокласників, здійснюючи вагомий вплив 

на вибір майбутньої професії, та можливо, 

справи всього життя особистості.  

 

Список використанних джерел 

1. Азбель А.А. Узнай себя. Психологические тесты для подростков/ А.А. Азбель, А.Г. Грецов. – 

СПб.: Питер, 2006. – С. 143-155. 

2. Бубнова С.С.  Методика «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості» 

[Електронний  ресурс] / С.С. Бубнова// Режим  доступу: URL: http://megalektsii.ru/s13604t5.html. 

3. Воропаев Е.П.  «Ценностные  ориентации»  Шварца  и  «цветовые предпочтения»  Люшера:  

возможности  соотнесения/Е.П. Воропаев, В.А. Мединцев//Журнал практикующего психолога, 

2011. – №18. – С. 102-118. 

4. Кононов І.Ф. Соціологія Другого Модерну як наукова перспектива // І.Ф. Кононов// 

Соціологія Другого Модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого  дискурсу: 

зб. наук. пр. / Наук. ред. І.Ф. Кононов. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 

2009. – С. 32 – 54. 

5. Котлова Л.О. Ціннісні орієнтації у професійній спрямованості студентів/ Л.О. Котлова/Вісник 

Ін-ту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К.: Вид-во 

НПУ ім. М. Драгоманова, 2012. – Вип. 21. – С.142-147. 

6. Сердюк Л.З. Психологічні особливості ціннісних  орієнтацій студентської молоді 

[Електронний ресурс] / Л.З.Сердюк // Режим доступу: URL: http://social-science.com.ua.  

7. Соломін І.Л. Анкета «Орієнтація» [Електронний ресурс]/ І.Л. Соломін//Режим доступу:  URL: 

https://docviewer.yandex.ua/view/275138374. 

8. Ш. Шварц «Ценностный опросник (ЦО) Ш. Шварца» [Електронний ресурс] /Ш.Шварц// 

Режим доступу: URL:  http://megaobuchalka.ru/8/15342.html 

 

 

https://docviewer.yandex.ua/view/275138374
https://docviewer.yandex.ua/view/275138374


№ 1 квітень 2017 

 32 

 

Донец О.И., Чалая А.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В статье рассмотрены основные аспекты научных исследований ценностной сферы личности, представлены 

подходы к определению понятий «ценностные ориентации» и «профессиональное самоопределение». 

Аргументируется значимость ценностей в структуре личности, в частности старшеклассников, которые стоят 

на пороге взрослой жизни и для которых особенно актуальным является вопрос выбора будущей специальности. 

Акцентируется внимание на важности принятия правильного профессионального решения, с учетом особенностей 

ценностной сферы будущих выпускников. Изложены результаты эмпирического исследования, целью которого 

было установление взаимосвязи между конкретными ценностными ориентациями старшеклассников и их 

профессиональной идентичностью, которая дает представление о степени сформированности и осознанности 

профессионального выбора учащихся, с целью определения тех базовых ценностей, которые оказывают влияние на 

их профессиональное самоопределение. 

Ключевые слова: ценностная сфера, ценностные ориентации, самоопределение, профессиональная идентичность 

старшеклассников, профессиональное самоопределение, тип профессиональной идентичности. 

 

Donets O.I., Chala A.Y. 

PECULIARITIES OF CONNECTIONS BETWEEN SPHERE OF VALUES AND PROFESSIONAL AND SELF-

DETERMINATION OF HIGH-SCHOOL STUDENT 

In this article are reviewed the main aspects of scientific researches of the sphere of values of a personality, presented the 

most outstanding approaches to the definition of notions «Value Orientations» and «Professional Self-Determination». 

The reason is given to the importance of values in personality`s structure, particularly high-schools, future alumnus, that have 

almost made it to the adult life and who consider the choice of future specialty a very relevant question.  

Attention is accented on importance of acceptance of the correct professional solution, taking into account features of the 

sphere of values of а future graduates is focused. The article also contains results of the empirical research, which aimed to 

establish the correlation between the specific value orientations of high – schools and type of professional identity they are 

inclined to, to determine those basic values that affect their professional self – determination. 

Key Words: Sphere of values, value orientations, self – determination, professional identity of senior students, professional 

self – determination, type of professional identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


