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СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПРОТЯГОМ 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРА 

 

У статті розглянуті особливості структури ціннісних орієнтацій у інженерів протягом 

процесу професіоналізації, зокрема досліджено мотиваційні типи цінностей, термінальні цінності 

та життєві сфери. На основі порівняння ціннісних орієнтацій у представників різних типів 

діяльності визначений специфічний для майбутнього інженера профіль цінностей. За допомогою 

множинного регресійного аналізу встановлені предиктори такої сфери життя, як професійна 

діяльність для представників інженерно-технічних спеціальностей. У дослідженні загалом 

прийняло участь 447 респондентів. Джерел – 5. 

Ключові слова: цінність, майбутній інженер, професіоналізація, динаміка ціннісних 

орієнтацій. 

 

Постановка проблеми. Професіональне становлення особистості пронизує 

більшу частину її життєвого шляху, протягом якого суспільні цінності трансформуються 

й інтеріорізуються, становлячись цінностями конкретної людини. Ці життєві та 

професійні цінності в свою чергу спонукають індивіда до діяльності, та відповідно до 

існуючої ієрархії цінностей, зокрема, її вищих щаблів, зумовлюється орієнтир особистості 

на ту сферу, на ті дії, які принесуть бажаний результат. Від особливостей ціннісно-

орієнтаційної сфери особистості багато в чому залежить чи досягне людина життєвого та 

професійного успіху, чи стане вона маргіналом, орієнтуючись не на загальнолюдські, а на 

деструктивні цінності. Тому проблема формування та розвитку системи ціннісних 

орієнтацій молоді буде актуальною будь-коли, особливо у часи серйозних трансформацій 

у суспільстві, пов’язаних як із соціально-економічними, так і духовними та культурними 

змінами. На етапі вузівського навчання ще відбувається формування ціннісних станів, 

установок, орієнтацій, оскільки продовжується розгортання, розвиток особистості 

студента, відповідно до цього важливим завданням в рамках гуманізації освіти повинно 

стати виховання пріоритетних цінностей, які у майбутньому зможуть лягти в основу 

мотивів професійної діяльності та зумовлять досягнення найвищого щабелю 

професійного розвитку – професіоналізму особистості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато праць як зарубіжних, так і 

вітчизняних вчених присвячені проблемі цінностей, ціннісних орієнтацій у структурі 

особистості, зокрема такої складової, як спрямованість, що визначає соціальні відносини 

та поведінку людини, особливості її внутрішнього світу (І.Д. Бех, М.Й. Боришевський, 

А.Г. Здравомислов, О.М. Леонтьєв). Розуміння ціннісних орієнтацій як компоненту 

мотивації особистості, що детермінують життєві досягнення, становлення духовності 

можна побачити у працях Б.Г. Ананьєва, І.С. Кона, Д.О. Леонтьєва, С.Д. Максименка та 

ін.  

Розкриття динаміки ціннісних орієнтацій, важливості їх врахування у 

професійному становленні майбутнього фахівця, досягнення ним професіоналізму 

присвячені роботи Г.С. Грибенюка, Н.І. Іванцев, Е.Ф. Зеєра, І.А. Зязюна, Є.О. Клімова, 

Н.П. Максимчук, А.К. Маркової та ін., у них ціннісні орієнтації розглядаються основою 

формування професійних мотивів, досягнення самоідентичності та професійної 
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самореалізації. Однак ґрунтовних досліджень ціннісної структури, мотиваційних типів 

цінностей фахівця у сфері інженерної діяльності на різних етапах професіоналізації, їх 

вплив на досягнення професіоналізму на сьогодні бракує, що зумовлює необхідність 

звернення уваги науковців на дану проблему.  

Мета статті – виявлення структури та динаміки ціннісних орієнтацій майбутніх 

інженерів та їх порівняння із працюючими інженерами та студентами гуманітарних 

спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Аналіз ціннісної 

сфери студентів, працюючих інженерів та психологів здійснювалося за допомогою 

методики Шварца [1] для дослідження цінностей особистості та опитувальника 

термінальних цінностей («ОТеЦ» І.Г. Сеніна) [4], для статистичної обробки результатів 

використовувався якісний та кількісний аналіз (версія 20.0 програми SPSS: описова 

статистика, критерій Стьюдента). Респондентами виступили 276 студентів-інженерів 2-6-

их курсів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» і 

Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ з 

факультетів: електроенергетичний, транспортного машинобудування, комп’ютерних та 

інформаційних технологій, технологій неорганічних речовин, технологій органічних 

речовин, машинобудівний, гірничий, інженерів Харківських промислових підприємств 

(стаж до 7 років) – 38, а також 133 майбутніх психологів 2-5 курсів. 

Таблиця 1 

Мотиваційні типи цінностей інженерів (за методикою Шварца, М±SD) 

Цінність Студенти-

інженери 

(n=53) 

Працюючі 

інженери 

(n=38) 

tемп р 

Конформність 3,07±0,85 3,07±0,85 0,01 1,0 

Традиція 2,54±0,96 2,4±0,94 0,622 0,536 

Доброта 3,35±0,96 3,57±0,93 -1,113 0,269 

Універсалім 2,67±0,9 2,76±0,86 -0,468 0,641 

Самостійність 3,78±0,8 3,37±0,68 2,382 0,02 

Стимуляція 3,25±0,8 2,19±0,73 4,832 0,001 

Гедонізм 3,09±1,21 2,87±1,03 0,812 0,419 

Досягнення 3,43±0,87 2,94±0,75 2,742 0,008 

Влада 2,95±0,99 2,4±1,06 2,279 0,026 

Безпека  3,01±0,87 3,3±1,08 -1,488 0,141 

Примітка. Напівжирним виділені достовірні відмінності між групами 

досліджуваних.  

Відповідно до наведених таблиці 1 даних можна стверджувати, що більшість 

цінностей середньо виражені як у студентів, так і у працюючих інженерів. Лише одна 

цінність студентів – універсалізм має низьке значення (2,67 бала) відповідно до 

вирахування квартилей, що свідчить про низький рівень важливості розуміння, 

терпимості, намагань забезпечити благополуччя інших.  

Прослідковуючи динаміку цінностей протягом професіоналізації від етапу 

професійної підготовки до вторинної професіоналізації були знайдені зміни, що 

підтверджуються результатами параметричного критерію Стюдента. Це такі базові 

цінності особистості, як самостійність, стимуляція, досягнення та влада, які регресують 

протягом професійного життя. Розробляючи типи цінностей особистості в незалежності 

від культури суспільства, Ш. Шварц поєднував різноманітні цінності, групуючи їх на 

основі схожих мотиваційних цілей, тому аналіз отриманих автором значень буде 

інтепритуватися відповідно до мотиваційних типів цінностей, тим паче, що ця методика 

була адаптована на російській виборці Карандашовим В.М. [1]. 
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Отже значимість такої цінності, як самостійність знижується протягом 

професіоналізації, тобто працюючі інженери менш потребують автономності, 

незалежності та відповідно діють більш типово у різноманітних професійних і життєвих 

ситуаціях, а студенти технічних спеціальностей прагнуть творчо креативно мислити, що 

сприятиме реалізації нужди, потреби у самоуправлінні. Розуміючи особливості 

студентського віку, його активність, прагнення до самореалізації «тут і зараз»,  – «віку 

зростання сили «Я», здатності проявити й зберегти свою індивідуальність», можна 

пояснити спрямованість студента до нового, його ініціативність, загостреному відчутті 

відповідальності за власні дії та рішення [2, С. 49]. Тим не менш щодо працюючих 

інженерів, треба зазначити, що успішний професійний шлях не можливий при 

нівелюванні вищезазначених якостей. Тому вважаємо, що така цінність, як 

«самостійність» повинна бути важливою для усіх, хто прагне особистісно-професійного 

розвитку. 

Цінність «Стимуляція» у студентів середньо виражена, тобто вони відчувають 

потребу у нових відчуттях і переживаннях, які стимулюють до власної активності, 

показники ж цієї цінності у працюючих мають дуже низькі показники, для яких на жаль, 

мотиви досягнення чогось нового не є значимими, що підтверджується невисокою 

цінністю бажання проявити власну компетентність для подальшого успіху та соціального 

схвалення за шкалою «Влада».  

Для більш детального аналізу нами було проведено ранжування цінностей за 

методикою Ш. Шварца, яке дозволило зрозуміти не лише середні значення, а й ступінь 

(ранг, щабель) важливості тієї чи іншої цінності у обох вибірках (див. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Ранги цінностей (за методикою Шварца) 
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Аналізуючи матеріали рисунка 1, можна визначити динаміку профілю цінностей 

протягом професійного шляху інженера. Так у студентському віці перші три місця 

займають такі найважливіші цінності, як самостійність – 1 місце, досягнення – 2-ге, 

доброта –3-тє, останні місця відповідно – влада, універсалізм і традиція. У працюючих 

інженерів на перших доброта, самостійність і безпека, на останніх – традиція, влада і 

стимуляція. Відповідно до розкритих профілів цінностей обох вибірок можна побачити 

досить невеликі розбіжності за найважливішими цінностями, але необхідно зауважити 

про розходження думок студентів і працівників з приводу цінностей «Стимуляція» та 

«Безпека». Перша – більш важлива для студентів, друга – цінується працюючими 

інженерами, які стурбовані безпекою та стабільністю суспільства, відносин і власної 

особистості. Цікавим буде звернення до нормативних ідеалів [1, С. 42], в яких ця цінність 

для усіх груп респондентів знаходиться на перших щаблях. Виходячи з цього зауважимо, 

що студенти інженерно-технічних спеціальностей більшою мірою цінують власну 

індивідуальність, спрямовують активність на досягнення для себе, недостатньо 

замислюючись над тим, що вони є частиною суспільства та безпосередньо впливають на 

його розвиток. 

Згідно поставлених завдань для дослідження структури цінностей цікавим 

моментом вважаємо порівняння цінностей студентів різних типів професійної діяльності, 

що допоможе у виділенні цінностей, що дійсно притаманні та важливі для вибірки 

студентів-інженерів (рис. 2). 

 

 
Примітка. *** – р≤0,001. 

Рис. 2. Середні бали ціннісних орієнтацій за методикою Шварца студентів різних 
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Отже за результатами порівняння структури цінностей представників двох 

протилежних типів професійної діяльності, можна стверджувати, що показники жодної 

цінності майбутніх інженерів не перевищують показники майбутніх психологів. 

Статистично відрізняються між вибірками показники таких цінностей, як доброта, 

самостійність, стимуляція, гедонізм і безпека, усі вони більш цінуються майбутніми 

психологами. Виходячи з цього можна стверджувати, що вище перелічені цінності мають 

меншу «вагу» у житті та у меншому ступені визначають дії, поведінку студентів-

інженерів. Тобто благополуччя та безпека інших, самостійність думок, прагнення до 

нового, досягнення задоволення не є головними мотиваційними цілями у житті майбутніх 

інженерів, хоча треба зазначити, що всі значення цінностей цієї вибірки значно нижче 

нормативних показників [1, С. 42], що свідчить про невиразливий ціннісний профіль і 

невизначеність у всіх сферах діяльності, від навчання до майбутньої роботи, що на жаль 

досить відрізняє їх від майбутніх психологів і потребує корекції ще під час навчання, 

оскільки у подальшій професіоналізації може спричинити професійні деструкції. 

Для досягнення мети дослідження та ґрунтовного аналізу структури ціннісної 

сфери інженерів нами було використано ще одну психодіагностичну методику 

«Опитувальник термінальних цінностей» І.Г. Сеніна (табл. 2, 3, рис. 3). 

Таблиця 2 

 

Динаміка термінальних цінностей студентів інженерно-технічних 

спеціальностей 

 Професійне 

життя 

Навчання й 

освіта 

Сімейне 

життя 

Громадське 

життя 

Захоплення  

Другокурсники  50,35±14,7 49,47±12,89 49,53±13,9 50,01±14,55 50,72±14,99 

Випускники  57,25±11,93 56,26±12 53,93±11,16 50,18±13,33 50,60±12,12 

tемп -3,848*** -3,993*** -2,602 -0,91 0,65 

Примітка. *** – р≤0,001. 

 

Аналізуючи дані таблиці 2, необхідно зазначити про існування динаміки цінності 

таких життєвих сфер, як професійне життя на навчання протягом професійної підготовки 

майбутніх інженерів, що підтверджується результатами підрахунку критерію Стьюдента. 

Тобто ближче до етапу закінчення ВНЗ респонденти більш цінують та надають 

важливості прагненню стати освіченою людиною, яка зможе реалізувати себе у професії. 

Щодо створення сім’ї, суспільної діяльності та хобі показники майже не змінюються 

протягом навчання, що свідчить про розуміння цінності цих сфер, показники яких 

знаходяться майже на однаковому рівні, але які не є найважливішими та спонукаючими у 

житті майбутніх інженерів. 
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Примітка. ** – р≤0,01. 

Рис.3. Показники термінальних цінностей майбутніх інженерів за методикою 

«ОТеЦ» (у стенах) 

Досліджуючи структуру та динаміку термінальних цінностей від 2 до 6 курсу 

(рис.3), треба зазначити, що духовність, досягнення, власний розвиток і матеріальне 

положення стають більш важливішими за час навчання, тобто випускники-інженери 

вважають, що для досягнення особистісно-професійного успіху необхідно 

самовдосконалюватися, планувати та досягати поставлених цілей, при цьому отримуючи 

як матеріальне та і духовне задоволення. В цілому треба зазначити, що усі показники 

знаходяться на середньому рівні розвитку. 

Окрім динаміки становлення ціннісних орієнтацій студентів-інженерів протягом 

навчання, важливим вважаємо порівняння цінностей у представників протилежних типів 

професійної діяльності («людина-техніка» та «людина-людина»), оскільки такий 

ретельний аналіз допоможе виокремити дійсно специфічні для даних груп термінальних 

цінностей (табл.3). 

Таблиця 3 

Порівняльний аналіз життєвих сфер і ціннісних орієнтацій студентів різних 

спеціальностей (за методикою «ОТеЦ») 

 Студенти-

інженери 

(n=223) 

Студенти-

психологи 

(n=108) 

tемп р 

Життєві сфери (М±SD) 

Професійне житт 54,43±13,56 58,50±6,48 -2,515 0,012 

Навчання й освіта 53,49±12,89 59,68±7,9 -3,937 0,0001 

Сімейне життя 52,13±12,55 52,98±7,35 -0,557 0,578 

Громадське життя 50,11±13,81 52,72±8,7 -1,547 0,123 

Захоплення 50,65±13,33 52,63±9,2 -1,195 0,232 

Ціннісні орієнтації (М±SD) 

0 2 4 6 8

престиж 
матеріальне положення** 

креативність 
соціальні контакти 

власний розвиток** 

досягнення** 

духовність** 

6 
6 

5 
6 

5 
6 

3 

6 
7 

5 
7 

7 

7 

5 

студенти 5-6 курсів 

студенти 2 курсу 
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Власний престиж 31,47±6,38 29,54±7,17 2,208 0,028 

Високе матеріальне 

положення 

33,61±7,99 37,32±6,34 -3,690 0,0001 

Креативність 31,67±6,73 31,64±5,64 0,032 0,974 

Активні соціальні 

контакти 

32,85±6,39 32,93±5,25 -0,097 0,923 

Власний розвиток 34,54±7,39 37,12±7,46 -2,642 0,009 

Досягнення  34,25±6,95 36,27±5,7 -2,295 0,022 

Духовне 

задоволення 

34,04±6,97 37,23±4,5 -3,743 0,0001 

Збереження власної 

індивідуальності 

32,4±6,92 34,66±5,6 -2,585 0,01 

Примітка. Напівжирним виділені достовірні відмінності між групами 

досліджуваних.  

 

За результатами порівняльного аналізу життєвих сфер було визначено, що 

професійне життя та навчання є більш важливим у житті психологів на відміну від 

інженерів, що підтверджено статистично. Тож, цікавість до виконання якихось 

навчальних завдань, розуміння важливості знань, умінь за обраною професію у майбутніх 

інженерів знаходяться на середньому рівні, але для досягнення у майбутньому 

професіоналізму цього недостатньо. Цінність інших сфер (сім’я, захоплення, громадське 

життя) однакова для респондентів обох вибірок. 

Порівнюючи значимість термінальних цінностей у житті обох груп 

досліджуваних, можна побачити, що лише за шкалою «Власний престиж» у майбутніх 

інженерів на достовірному рівні значущості більш високі показники, що свідчить про їх 

бажання та орієнтацію на досягнення схвалення з боку соціального оточення шляхом 

побудови власної діяльності відповідно норм та цінностей суспільства. Показник таких 

цінностей, як матеріальне положення, власний розвиток, досягнення, духовне 

задоволення та збереження власної індивідуальності у студентів інженерно-технічних 

спеціальностей нижчий, ніж у психологів, що підтверджується підрахунками за критерієм 

Стьюдента. Звертаючись до аналізу динаміки цінностей протягом навчання ми побачили, 

що цінність визначених шкал зростає у студентів-інженерів, однак завдяки порівнянню з 

студентами гуманітарних спеціальностей можна зробити висновок, що недостатньо 

виражена наполегливість у досягненні цілей, бажання аналізу власного внутрішнього 

світу для подальшої самореалізації, не сприятиме подальшій ефективній 

професіоналізації. 

В рамках поставленого завдання дослідження був проведений множинний 

регресійний аналіз даних за допомогою якого визначено предиктори такої важливої для 

професійного становлення термінальної цінності, як «професійне життя». Він 

призначений для вивчення взаємозв’язку залежної змінної та декількох незалежних або 

вихідних змінних. В якості залежної змінної виступила життєва сфера «професійне 

життя», а вихідними незалежними змінними стали усі термінальні цінності за методикою 

«ОТеЦ» (табл. 4). 

Коефіцієнти множинної регресії відповідно до змінних вказують на їх внесок у 

прогноз збільшення сфери «професійне життя» у студентів-інженерів, зокрема незалежні 

змінні пояснюють  

 

Таблиця 4 

Предиктори цінності «професійна сфера» студентів-інженерів 
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Модель 
Нестандартиз

овані коефіцієнти 

Стандар

тизовані  

Коефіці

єнти 
R 

R
2
  

t 
Знач

имість 

B 

По

милка Бета 

1 

Констант

а 

3

,429 

4,6

48 

 

0

,603 

0

,363 

3

6,3% 

0

,738 

0,46

2 

Власний 

розвиток 

,

487 

,11

1 

,266 4

,375 

0,00

01 

Досягне

ння  

,

614 

,11

9 

,315 5

,161 

0,00

01 

Духовне 

задоволення 

,

386 

,11

8 

,199 3

,260 

0,00

1 

а. Залежна змінна професійне життя  

 

Відповідно до отриманих результатів нами вирахувано лінійне рівняння регресії, 

тобто оцінка залежної змінної професійне життя: 

 

ПРОФЕСІЙНЕ ЖИТТЯпрогноз= 3,429+0,266 (власний розвиток)+0,315 

(досягнення)+0,199 (духовне задоволення) 

Значення коефіцієнта детермінації (R
2
=0,363) дозволяє стверджувати, що цінність 

сфери професійного життя приблизно на 36% зумовлюється рівнем значущості таких 

термінальних цінностей, як власний розвиток, досягнення, духовне задоволення. Треба 

зазначити, що самі ці цінності порівняно із «гуманітаріями» менш виражені та значимі 

для студентів інженерно-технічних спеціальностей, що визначає необхідність 

впровадження у процес професійної підготовки психолого-педагогічної програми 

формування майбутніх професіоналів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. Отже, 

підсумовуючи результати проведеного дослідження можна стверджувати, що у процесі 

професіоналізації інженера змінюється структура ціннісних орієнтацій змінюється, так на 

початку етапу професійної підготовки найважливішими цінностями є самостійність, 

стимуляція, досягнення, влада та соціальні контакти, наприкінці цього етапу студентів-

інженерів спрямовують на дії духовність, власний розвиток і матеріальне положення. На 

етапі первинної та вторинної професіоналізації важливість усіх мотиваційних типів 

цінностей знижується, особливо перестають бути спонукаючими такі, як самостійність, 

стимуляція, досягнення та влада, що безумовно може стати бар’єром на шляху досягнення 

інженерами професіоналізму.  

Порівнюючи структуру ціннісних орієнтацій представників різних типів 

професійної діяльності, нами були знайдені досить вагомі відмінності. Так, усі життєві та 

професійні цінності є вагомими у житті представників гуманітарних професій, зокрема 

для студентів-інженерів менш важливі професійна діяльність, навчання, досягнення, 

духовність, власний розвиток та збереження власної індивідуальності. Все це свідчить 

про необхідність психологічного супроводження професійної підготовки майбутнього 

інженера з метою розвитку та досягнення професіоналізму особистості інженера як 

суб’єкта діяльності. Так для цього за допомогою множинного регресійного аналізу було 

знайдені ті цінності (власний розвиток, досягнення, духовність), виховання яких зумовить 

підвищення цінності професійного життя в рамках обраної професії та відповідно більш 

ефективної професіоналізації у майбутньому. 
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Подбуцкая Н. В. 

Структура и динамика ценностных ориентаций в процессе профессионализации 

инженера 

В статье рассмотрены особенности структуры ценностных ориентаций у инженеров в 

процессе профессионализации, в частности исследованы мотивационные типы ценностей, 

терминальные ценности и жизненные сферы. На основе сравнения ценностных ориентаций у 

представителей разных типов деятельности выявлен специфический для будущего инженера 

профиль ценностей. С помощью множественного регрессионного анализа установлены 

предикторы такой сферы жизни, как профессия для представителей инженерно-технических 

специальностей. В исследовании приняло участие 447 респондентов. Источников – 5. 

Ключевые слова: ценность, будущий инженер, профессионализация, динамика 

ценностных ориентаций. 

 

Pidbuts’ka N.V. 

Structure and dynamics of value orientations in the process of professionalization engineer 

In the article the peculiarities of the structure of value orientations among engineers in the 

process of professionalization, in particular investigated motivational types of values, terminal values and 

areas of life. On the basis of comparison of the value orientations of the representatives of different types of 

activities identified specific for the future engineer profile values. Using multiple regression analysis 

revealed predictors of such spheres of life, as a profession, for representatives of the engineering 

specialties. In research took part 447 respondents. Sources – 5. 

Key words: value, future engineer, professionalization, the dynamics of value orientations. 
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