
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

    

 

69 
 

Ткачук О. В., Підбуцька Н. В. 

м. Харків, Україна 

 

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут” 

 

ОСОБЛИВОСТІ САМОВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
 

У сучасному світі, який стрімко розвивається та змінюється, вимагає 

від людини велику кількість здібностей, адаптивних вмінь та соціальних і 

професійних навичок, аби вона могла вдало реалізувати свій професійний 

потенціал. На шляху професійного розвитку та трудової діяльності 

індивіда одну із ключових ролей грає питання особистісного само-

визначення людини, від сформованості та стабільності даного аспекту 

залежить і професійна самовизначеність, яка в своє чергу виступає 

складним процесом, що визначає основні орієнтації індивіда в професійно-

трудовій сфері діяльності, формує нормальні та адекватні оцінки власних 

вмінь та можливостей, являється рушійною силою до самореалізації, 

духовного, морального, інтелектуального і звісно професійного розвитку. 

Процес самовизначення особистості стосується не лише осіб, які тільки 

формуються, як особистість та починають свій шлях в професійно-

трудовій сфері діяльності, дана проблема ще більш гостро стосується вже 

зрілих та ніби професійно визначених осіб, які вже мають певний запас 

досвіду, та іноді обставини складаються так, що люди вимушені 

працювати – виконувати роботу, аби забезпечити своє існування і не 

завжди обрана професія приносить задоволення та являється справді 

бажаною, в такій ситуації професійне самовизначення виступає фактором 

мотивації, який дає такі мотиваційні та регулюючі константи, як “я хочу”, 

“я можу”, “є”, “я зобов’язаний”, та в даному питанні є і негативна сторона, 

коли ці фактори-мотиватори перетворюються в “я зобов’язаний, інакше не 

можу”. Беручі до уваги все вище сказане, можна впевнено сказати, що 

дослідження поняття самовизначення, особливо в сфері трудової мотивації 

є особливо актуальним, адже вчасна оцінка ситуації, аналіз і корекція 

проблем – є основним фактором, який допоможе уникнути ситуації коли – 

“я зобов’язаний, бо інакше не можу”.  

Самовизначеність, являється важливою складовою сформованої 

особистості, адже сама це поняття характеризує особистісні орієнтації, 

прийняття соціальних норм, визначає професійні орієнтації та загальні 

життєві позиції індивіда, переважно самовизначеність особистості 

формується в момент переходу індивіда від позиції учня до позиції 

студента-робітника, тобто в момент зміни ролей та диференціації рольової 

поведінки індивіда [1]. 
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Становлення само визначеності особистості, це складний тривалий 

процес, який починається ще в дитинстві та приблизно формується до 

повноліття, але навіть в дорослому віці само визначеність не завжди є 

однозначною і на це впливає ряд факторів: 

Фактор сформованості рольової поведінки та готовності індивіда до 

переходу в диференційовану систему суспільних відносин, особливо 

важливий фактор, адже  в випадку, якщо індивід не може нормально 

функціонувати в соціумі, то йому не вдасться нормально сформувати свої 

рольові позиції та визначитися з соціальною позицію в суспільстві. 

Фактор життєвої та професійної орієнтації, характеризується 

адекватністю та сформованістю життєвих позицій індивіда та прийняття 

чи не прийняття суспільних норм та обов’язків. Професійна орієнтація 

показує наявність сформованої позиції що до напрямку професійної 

реалізації індивіда.  

Фактор темпераменту та характеру, не менш важлива складова, так 

як темперамент є вродженою характеристикою особистості, та показує 

основні властивості індивіда, тобто окреслює базову характеристику на 

основі характеристики того чи іншого типу темпераменту, характер же в 

свою чергу формується в процесі життя та є більш мінливим ніж 

темперамент і може регулювати та впливати на прояви тих чи інших 

характеристик типу темпераменту і саме від типу темпераменту та сили 

прояву його певних рис, також може залежати процес само визначеності.  

Фактор соціалізації та соціального впливу,  останній та не менш 

важливий фактор, який характеризується тип що, людина – це соціальна 

істота і більша частина характеризуючих рис формується в соціумі, тобто є 

вроджені риси сформовані вродженим темпераментом, а є риси які 

формуються під впливом соціуму та регулюються на основі соціальних 

відносин, соціалізація ж, це основний процес, без якого індивід не може 

існувати, бо даний процес, це входження індивіда в соціум, його адаптація 

в соціальних відносинах, корекція та регуляція зовнішнього впливу, та 

розвиток соціальних відносин. До даного фактору також входять і 

відносини з однолітками та рідними, адже вони є вагомою складовою, що 

впливає на формування особистості індивіда та його сомо визначеність як 

особистісну так і професійну [2, 3]. 
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Важливою складовою особистості педагога, окрім професійної 

позиції, є такий компонент як “розуміння особистості учня”. Саме 

розуміння мотивів, вчинків, якостей учнів є запорукою ефективності 

педагогічної діяльності. 

Одним із важливих компонентів особистості вчителя є розвинута 

професійна педагогічна позиція. На думку А. К. Маркової, професійна 

педагогічна позиція є стійкою системою відносин вчителя до учнів та до 

себе, що визначає її поведінку та тип взаємовідносин з учнями. 

Також важливішою частиною професійної діяльності вчителя є 

формування мотивів навчальної діяльності школярів. А. К. Марковою було 

визначено, що мотивація обумовлена, в першу чергу, саме новою 

соціальною роллю, якої набуває дитина (з “простої дитини” вона стає 

школярем), але дана мотивація не може підтримувати навчальну роботу 

протягом довгого часу та поступово зовсім втрачає своє значення. Саме 

тому, вже на початку навчання, формування мотивів, які нададуть 

навчанню значимий зміст, коли навчання само по собі стає важливою 

метою для дитини, стає одним із головних завдань для вчителя. Треба 

зазначити, що навчально-пізнавальні мотиви формуються саме в ході 

навчальної діяльності, тому так важливо, як здійснюється ця діяльність. 

В педагогічній та психологічній літературі виділяють таке поняття як 

“образ дитини”. Це поняття уособлює собою набір наукових та буденних 

уявлень щодо дітей, які формуються у вчителя як в процесі педагогічної 

взаємодії, так і у міжособистісному спілкуванні. 

Юдіна Є. Г. в своїх дослідженнях виділяла такий структурний 

компонент професійної позиції вчителя як “образ учня”. Це поняття 

характеризується тим, що найчастіше в уявленні вчителів вже існує певне, 

інколи неусвідомлене, уявлення того, яким би він хотів бачити учня. 


