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У статті акцентується увага на проблемі формування кар’єрних орієнтацій студентів. Проаналізовано те-
оретичні підходи до психологічних особливостей проектування кар’єри у студентському віці. Розглянуто 
ідею самореалізації як показника формування кар’єрних орієнтацій майбутніх фахівців. Обговорюється 
необхідність психологічного та організаційного супроводу кар’єри студентської молоді.
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Постановка проблеми. За сучасних умов 
особистісного і професійного становлення 

молодих людей, які визначаються високим рів-
нем інформаційного навантаження, відсутністю 
загальновизнаних суспільством ціннісних пріо-
ритетів, часових перспектив, кризовими явища-
ми в економіці, особливої актуальності набува-
ють проблеми формування кар’єрних орієнтацій 
майбутніх фахівців. 

У визначенні умов успішного професійного 
становлення фахівця протягом всього професій-
ного шляху особливу увагу привертає етап про-
фесійного навчання, на якому від майбутнього 
фахівця вимагається вміння розробляти варіанти 
свого професійного шляху, планувати його етапи, 
зіставляти професійні вимоги та свої здібності, 
ставити мету професійної кар’єри та визначати 
засоби її досягнення.

Студентство, як окрема група, є складовою 
частиною молоді, яка характеризується особли-
вими умовами життя, побуту, праці, суспільною 
поведінкою, психологічними особливостями, цін-
нісними орієнтаціями. Сучасні тенденції у дослі-
дженні студентського періоду життя особистості 
є складною проблемою нашого сьогодення. 

Ця складність обумовлена перш за все соціаль-
ними чинниками, які вводять у визначення даної 
категорії певну двозначність. Студентство роз-
глядається як соціальна структура, що засвідчує 
самостійне самовизначення особистості в обранні 
життєвої перспективи, та водночас, перед особис-
тістю постають соціальні правила, вимоги і норми, 
які детермінуються як з боку мікросередовища 
(найближчого значимого оточення), так і макро-
середовищем (правила і обов’язки студента в сис-
темі вищого навчального закладу) [2].

Тому становлення майбутнього учителя в про-
цесі підготовки у виші включає в себе не тільки 
набуття певних знань та навичок, а й формуван-
ня професійно-орієнтованих установок, інтере-
сів, ціннісних орієнтацій та спеціальних навичок, 
необхідних у подальшій роботі. 

У студентів повинні бути сформовані не тіль-
ки професійні знання та вміння, певні особис-
тісні якості, такі як мобільність, готовність до 
змін, уміння швидко та ефективно адаптуватися 
до нових умов, а й також розвинуті професій-
на спрямованість, особистісна готовність діяти 
в умовах ринкової економіки [5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз психологічної літератури свідчить про 

підвищення інтересу в науці до вивчення про-
блем кар’єрних орієнтацій фахівця (серед укра-
їнських та російських вчених – О.І. Бондарчук, 
Л.М. Карамушка, М.С. Лукашевич, О.П. Щотка 
та ін.; О.С. Бажин, Н.А. Ісаєва, Л.А. Кудринська, 
Є.О. Могільовкин, О.Г. Молл, В.А. Поляков, В.Г. По-
чебут, М.В. Сафонова, С.І. Сотнікова, А.М. Ше-
велєва; серед зарубіжних вчених – Дж. Гордон, 
Л. Джуелл, Р. Елліс, Д.Т. Халл, Е.Х. Шейн та ін.). 
Професійну кар’єру в сучасному розумінні ви-
значають як форму реалізації професійного по-
тенціалу, планування професійної кар’єри роз-
глядають як динамічну характеристику процесу, 
який приводить людину до успіху у своїй про-
фесійній сфері.

В роботах, які стосуються психологічних 
аспектів професійної діяльності, професійно-
го та особистісного становлення (О.М. Івано-
вої, Н.А. Ісаєвої, Є.О. Могільовкина, О.Г. Молл, 
М.С. Пряжнікова, В.І. Слободчикова, В.О. Толо-
чека та ін.), підкреслюється, що в професійному 
становленні провідне значення має активність 
особистості, її відповідальність за свій особис-
тісний і професійний розвиток, який виступає 
основою суб’єктивного задоволення життям. Зна-
чущість цього аспекту для професійного життя 
людини і зумовили актуальність досліджень, 
спрямованих на виявлення психологічних осо-
бливостей кар’єрного проектування майбутніх 
учителів, оскільки їх професійна підготовка, спе-
цифіка й умови професійної діяльності зазнають 
значного впливу актуальної соціально-економіч-
ної ситуації. 

Праці таких авторів як Г.А. Антонюк, Т.М. Дри-
дзе, І.В. Котляров, Ж.П. Тощенко присвячені 
прикладним аспектам проектування соціальних 
об’єктів та системам проектної діяльності. Вони 
визначають мету проектної діяльності, аналізу-
ють технологію соціального проектування [5].

За останній період у психології з’явилася низ-
ка робіт, присвячених вивченню психологічних 
аспектів професійної кар’єри. Так, запропонова-
на інтерпретація психологічної сутності кар’єри 
(Є.О. Клімов, Є.О. Могильовкін, О.Г. Молл), про-
ведені дослідження у сфері кар’єрних орієнта-
цій студентів (Ю.О. Бурмакова, О.О. Жданович, 
О.П. Терновська), кар’єрної готовності випускни-
ків вишу (О.С. Миронова-Тихомирова) та фак-
торам кар’єрного зростання фахівця (Е.Ф. Зеєр, 
О.Г. Молл, О.В. Москаленко, М.С. Пряжников 
та ін.); можливості розвитку кар’єрних прагнень 
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студентів на основі підвищення якості їх міжосо-
бистісних відносин (А.К. Канаматова) та ін.

У межах нашого дослідження ми розділяє-
мо розуміння процесу проектування кар’єри як 
індивідуальної траєкторії майбутнього педагога 
протягом його підготовки у вищому навчальному 
закладі і до реалізації себе у професійній діяль-
ності як фахівця.

Здатність до кар’єрного проектування, що 
розглядається у контексті саморозвитку та са-
мореалізації, виступає як здатність до передба-
чення подій зовнішнього та внутрішнього життя, 
пов’язаних із вирішенням задач майбутньої ді-
яльності та саморозвитку. Під час проектування 
особистість ставить себе у центр проекту, перед-
бачає результати не тільки власної діяльності, 
але й себе у оновленій якості.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На жаль, проблема форму-
вання кар’єрних орієнтацій та кар’єрного про-
ектування особистості педагога, у тому числі на 
етапі професійної підготовки фахівця, поки що 
не знайшла відповідного відображення у психо-
логії, тоді як саме проектування кар’єри особис-
тості дозволяє [2]:

– визначити шляхи досягнення професій-
них цілей, враховуючи ймовірний характер май-
бутнього;

– удосконалити професійний розвиток осо-
бистості;

– виявити й скоригувати відповідність пси-
хічної організації студента з вимогами педагогіч-
ної діяльності, забезпечити досить надійну пове-
дінку індивіда у конкретних і типових життєвих 
та професійних умовах, що визначає формуван-
ня стійких рис особистості, професійно важливих 
для майбутнього виду діяльності. 

У взаємозв’язку із самореалізацією проекту-
вання дозволяє визначити перспективи особис-
тісного розвитку, виступає у якості механізму 
саморозвитку.

Формування кар’єрних орієнтацій особистості 
відображає особливості процесу вибору, визна-
чення майбутньої професії, а також розвиток 
комплексу професійно важливих якостей, тобто 
процес формування професіонала. Знання осо-
бливостей кар’єрного проектування майбутньо-
го педагога дозволить здійснити індивідуальний 
підхід до студентів і допоможе їм більш чітко ви-
значитися у своєму професійному майбутньому.

Становлення кар’єрних орієнтацій відбуваєть-
ся на етапі вибору професії і пов’зане із саморе-
алізацією особистості. Досить сильно впливає на 
розвиток даної здібності саме етап професійної 
підготовки, так як студентський «вік є сприят-
ливим для формування здатності до проекту-
вання» (М.Ю. Краєва, Л.В. Лежніна, І.Ю. Мохова, 
Л.О. Регуш, О.К. Черанева) [1; 6].

Отже, зважаючи на важливість досліджу-
ваних питань, слід констатувати, що проблема 
кар’єрних орієнтацій особистості недостатньо 
розроблялася як у контексті вікової, так і педа-
гогічної та соціальної психології.

Малодослідженими також залишаються проб-
леми впливу самореалізації на формування 
кар’єрних орієнтацій студентів та психологічних 
закономірностей кар’єрного проектування майбут-
ніх учителів на етапі їх професійної підготовки.

Метою статті є теоретичне дослідження осо-
бливостей впливу самореалізації на формування 
кар’єрних орієнтацій студентів на етапі їх про-
фесійної підготовки.

Психологія оптимального кар’єрного проек-
тування майбутніх учителів як детермінанти їх 
професійної підготовки забезпечується такими 
завданнями як:

1) формуванням уявлення у осіб, які обира-
ють професію про об’єктивні та суб’єктивні чин-
ники майбутньої діяльності;

2) усвідомленням студентом власних психо-
логічних особливостей та узгодженість їх із ви-
могами професійної діяльності;

3) використанням адекватних способів про-
ектування успішності оволодіння професійною 
діяльністю. 

Ці групи завдань тісно пов’язані між собою. У їх 
вирішенні розкриваються суб’єктивні та об’єктивні 
фактори, що зумовлюють формування кар’єрних 
орієнтацій і можливості успішної самореалізації 
особистості у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Період навчан-
ня у вищому навчальному закладі – це етап 
життєвого циклу, що завершує перехід до дорос-
лості. На цьому етапі особистість приймає низку 
важливих рішень, які стосуються вибору місця 
професійної діяльності та створення сім’ї, стилю 
життя та конкретних завдань на майбутнє, ко-
регування ціннісних орієнтацій у співвідношенні 
з новим дорослим статусом та новими життє-
вими планами. Вибір власної життєвої стратегії 
є необхідною складовою проектування кар’єри. 
Тому молодій людині необхідно саме під час на-
вчання у виші визначити власні пріоритети [1].

Розвиток сучасного фахівця полягає у саморе-
алізації його кар’єрного потенціалу та можливості 
здійснити власну конкурентоздатність на сучасному 
ринку праці. Проектування кар’єри в динамічних 
соціально-економічних умовах є однією із ключових 
умов професійного та життєвого успіху людини.

Виходячи із характеристики етапу професій-
ного шляху за Д. Сьюпером, на момент навчання 
у виші юнаки та дівчата намагаються визначи-
тися у власних потребах, інтересах, здібностях, 
цінностях та можливостях. На основі самоаналі-
зу студенти розглядають можливі варіанти про-
фесійної кар’єри. До кінця цього етапу майбут-
ні фахівці підбирають професію, яка найбільше 
підходить, і починають у ній реалізовуватися [2].

Новий погляд на специфіку розвитку кар’єри 
майбутніх учителів на етапі їх професійної під-
готовки полягає у відношенні до неї як до дина-
мічного проходження певних кар’єрних циклів, 
кожний з яких складається із міні-стадій про-
фесійного розвитку і супроводжується постійним 
процесом навчання. 

Виходячи з вищезазначеного, процесуальну 
сутність кар’єри майбутнього учителя можна 
розглядати у трьох аспектах: особистісному, со-
ціальному та організаційному [3].

Так, найважливішим для забезпечення не-
перервності професійної кар’єри учителя є етап 
професійної підготовки: чим раніше людина по-
чинає замислюватися про те, чого вона бажає 
і чого чекає від своєї майбутньої професійної 
діяльності, тим успішніше проходить процес її 
професійного та кар’єрного зростання [1; 4].
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Однак, сучасні концепції та підходи стосов-
но дослідження професійної кар’єри недооціню-
ють значення даного етапу. Перевага надається 
аналізу розвитку кар’єри у процесі професійної 
діяльності та професійного самоудосконалення 
і самореалізації. На наш погляд, кар’єрне зрос-
тання обумовлено, в першу чергу, професій-
ною підготовкою, так як саме в ній здійснюється 
кар’єроорієнтований розвиток студента, відбува-
ється усвідомлення відповідності власних здібнос-
тей і можливостей обраній спеціальності, плану-
ється майбутня професійна діяльність. Саме в цей 
період формуються особистісно-професійні якос-
ті, необхідні для успішного становлення кар’єри: 
рис характеру, здібностей, кар’єрної готовності, 
кар’єрних орієнтацій та компетенцій [4; 5].

Визначення професійного навчання стартовим 
етапом розвитку професійної кар’єри вимагає 
створення певних психологічних умов, які б су-
проводжували процес становлення кар’єри май-
бутнього учителя. 

Так, А.С. Соколовою запропоновано конструк-
тивно-функціональну структуру психолого-пе-
дагогічного супроводу процесу побудови про-
фесійної кар’єри у контексті ідеї самореалізації, 
яка містить наступні компоненти [3]: ознайом-
лення індивіда із сутністю, особливостями, ціля-
ми та функціями професійної кар’єри; проведен-
ня глибокої психолого-педагогічної діагностики 
фахівців, що планують побудувати професійну 
кар’єру (виявлення здібностей до навчання, рів-
ня практичних умінь та навичок зі спеціальності, 
глибини мотивації та професійної спрямованос-
ті); визначення оптимальної стратегії і тактики 
побудови професійної кар’єри та їх своєчасне 
корегування; виявлення реальних перспектив 
професійного просування; проведення індиві-
дуальних консультацій з фахівцями; створення 
системи психологічних методів, які сприяють со-
ціальному та професійному самовизначенню осо-
бистості з метою її адаптації до умов реалізації 
власної професійної кар’єри; проведення психо-
логічних тренінгових програм, спрямованих на 
формування у фахівців, які будують кар’єру, 
знань, умінь та навичок самостійного професій-
ного навчання; розвиток саморегуляції у процесі 
пізнавальної діяльності, подолання особистісних 
психологічних криз, конфліктів, стагнацій. 

Таким чином, розвиток здатності до проек-
тування кар’єри студентів є важливою умовою 
досягнення професіоналізму. Кар’єрне проек-

тування виступає як максимальне розкриття 
і реалізація професійного потенціалу особистості 
в процесі проходження різних рівнів організацій-
ної структури. 

Висновки і пропозиції. Отже, формування 
кар’єрних орієнтацій студентів є складним бага-
тоаспектним явищем, що має психологічну осно-
ву і характеризується низкою показників (спе-
цифіка професійної самооцінки, смисложиттєві 
орієнтації, особистісне самовідношення), серед 
яких пріоритетне значення має самореалізація 
особистості у професійній діяльності.

Структура кар’єрного проектування май-
бутніх учителів є складним багатоаспектним 
утворенням і зумовлюється єдністю зовнішніх 
(об’єктивних) та внутрішніх (суб’єктивних) чин-
ників. До перших належать умови життя майбут-
нього фахівця (соціальні, економічні, просторові 
тощо характеристики). Другими є особливості 
суб’єктів кар’єрного проектування (відношення 
до професії, усвідомлення її значимості). До та-
ких особливостей належать їхні психофізичні, 
психосоціальні та когнітивні властивості.

Майбутні учителі ще у період навчання мають 
бути впевнені, що їх інтелектуальний та твор-
чий потенціал буде затребуваним на ринку праці. 
У студентів повинні бути сформовані не тільки 
професійні знання та вміння, певні особистісні 
якості, такі як гнучкість, готовність до змін, вмін-
ня швидко й ефективно адаптуватися до нових 
умов, а й також розвинуті професійна спрямова-
ність, особистісна готовність професійно реалізу-
вати себе в сучасних умовах.

Таким чином, характерною особливістю змісту 
та технології усіх структурних елементів проце-
суально-змістовної моделі проектування кар’єри 
майбутніх учителів у процесі професійної підготов-
ки є їх спрямованість на створення можливостей 
та умов формування й розвитку кар’єрної готов-
ності у межах обраної спеціальності; на розвиток 
особистісно-професійної компетентності, яка спри-
яє кар’єрному зростанню та реалізації кар’єрного 
потенціалу, успішному працевлаштуванню та поса-
довому просуванню. Проте особливості кар’єрного 
проектування у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів вимагають подальшого ви-
вчення та вдосконалення з урахуванням вікових 
особливостей розвитку студентів та специфіки їх 
спрямованості на працю, і на основі цього розробки 
цілеспрямованої системи психологічного супроводу 
навчання майбутніх фахівців.
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Аннотация
В статье акцентировано внимание на проблеме формирования карьерных ориентаций студентов.  
Проанализированы теоретические подходы к психологическим особенностям проектирования карьеры 
в студенческом возрасте. Рассмотрена идея самореализации как показателя формирования карьерных 
ориентаций будущих специалистов. Обсуждается необходимость психологического и организационного 
сопровождения карьеры студенческой молодёжи. 
Ключевые слова: карьера, карьерные ориентации, самореализация, развитие карьеры, профессио-
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FORMATION 
OF CAREER ORIENTATIONS OF STUDENT YOUTH

Summary
The article focuses on the problem of forming career orientations of students. Analyzed theoretical ap-
proaches to the psychological characteristics of career design in the student age. The idea of self-realiza-
tion as an indicator of the formation of career orientations of future specialists is considered. The need for 
psychological and organizational support for the student’s career is discussed.
Keywords: career, career orientations, self-realization, career development, professional training, profes-
sional becoming.


