
Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

339 

 

УДК 159.923.2 

А.О. Курбатова 
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ОСОБИСТОСТІ 

Курбатова А.О. Ціннісно-смислова регуляція професійного самовизначення 
особистості. У статті розкривається ціннісно-смислова сфера як центральне утворення 
особистості, що впливає на її поведінку в кожній конкретній ситуації і визначає загальну 
спрямованість її життя, допомагаючи осмислювати своє існування, навколишні явища та 
світ в цілому. Обґрунтовано, що ціннісно-смислова сфера – це динамічна функціональна 
система, що формує смисли та цілі життєдіяльності людини і регулює способи їх 
досягнення.  

Показано, що успішність професійного самовизначення залежить від зв’язку 
системи особистісних смислів, цінностей з вибором професійної діяльності. У цьому 

випадку суб’єктивні цінності людини поєднуються з пріоритетами, цінностями, 
специфікою професійної діяльності, утворюючи ціннісно-смислову єдність. 
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особистісних смислів, професійні плани, самореабілітація, самокорекція, 
самокомпенсація. 

Курбатова А.А. Ценностно-смысловая регуляции профессионального 
самоопределения личности. В статье раскрывается ценностно-смысловая сфера как 
центральное образование личности, влияющее на ее поведение в каждой конкретной 
ситуации и определяет общую направленность ее жизни, помогая осмысливать свое 
существование, окружающие явления и мир в целом. Обосновано, что ценностно-

смысловая сфера – это динамическая функциональная система, формирующая смыслы 
и цели жизнедеятельности человека и регулирует способы их достижения.  

Показано, что успешность профессионального самоопределения зависит от связи 
системы личностных смыслов, ценностей с выбором профессиональной деятельности. 
В этом случае субъективные ценности человека сочетаются с приоритетами, 
ценностями, спецификой профессиональной деятельности, образуя ценностно-
смысловое единство. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, ценностно-смысловая 
сфера, система личностных смыслов, профессиональные планы, самореабилитация, 
самокоррекция, самокомпенсация. 

Постановка проблеми. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях вагомого 
значення набуває вивчення особистості як суб’єкта власної життєдіяльності, 
особливостей розвитку її ціннісно-смислової сфери, яка постає як неперервний процес 
вибору та побудови власного буття, в якому проявляються та розвиваються її 
суб’єктність, суб’єктні властивості та суб’єктна активність. Будучи інтегральною 

цілісністю, особистість здатна свідомо впливати на навколишню дійсність, змінювати її з 
власною метою, а також змінювати саму себе [3]. А отже, позитивна спрямованість 
розвитку ціннісно-смислової сфери особистості обумовлена переходом людини на більш 
усвідомлені рівні самовизначення, які пов’язані із зростанням її ціннісної самосвідомості, 
виникненням усвідомлених форм саморегуляції поведінки та діяльності. 
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Аналіз останніх публікацій. Ціннісно-смислова сфера в психології досліджується 
багатьма науковцями та розглядається як функціональна система, що формує смисли та 
цілі життєдіяльності людини, регулює способи їх досягнення (С.Л. Рубінштейн, 
О.М. Леонтьєв, Б.С. Братусь). Досліджуються структурні компоненти ціннісно-смислової 
сфери особистості: ціннісні орієнтації, особистісні смисли (О.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 
А.В. Сєрий, О. Березіна); ціннісно-смислові утворення (Д.О. Леонтьєв, Г. Олпорт, 
Т.М. Титаренко,); ціннісні ставлення (Ф.Ю. Василюк, В.Ю. Додонов, Д.О. Леонтьєв); 
смислоутворення та регуляція (О.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.Г. Здравомислов, 
Д.В. Ольшанський, М.С. Ясницький).  

У ціннісно-смисловій сфері особистості виділяють два основні компоненти – ціннісні 
орієнтації та систему особистісних смислів. Ціннісні орієнтації є невід’ємною частиною 
системи ставлень особистості, що визначають вчинки та поведінку людини [19]. Саме 
ціннісні орієнтації обумовлюють вибір людиною способів досягнення поставлених цілей. 
Специфіка ціннісних орієнтацій полягає в тому, що ця категорія найтісніше пов’язана з 

поведінкою суб’єкта, керує цим процесом як усвідомленою дією. Ціннісні орієнтації 
особливим чином структуровані в ієрархізовану систему ціннісних уявлень, що 
виражають суб’єктивне ставлення особистості до об’єктивних умов життя, детермінують 
вчинки і дії людини, проявляють і виявляють себе в практичній поведінці. Вони є 
стрижневою, базисною характеристикою особистості, соціальною властивістю 
особистості. Особистісні цінності є внутрішнім світом особистості. Формуючись, як і 
потреби, в індивідуальному досвіді суб’єкта, вони відображають не стільки динамічні 
аспекти індивідуального досвіду, скільки аспекти соціального і загальнолюдського 
досвіду особистості; особистісні цінності, як і соціальні, існують у формі ідеалів, тобто 
«моделей належного» [16]. 

Під особистісними цінностями Д.О. Леонтьєв розуміє центральну структуру 
смислової сфери особистості, яка є джерелом смислоутворення нарівні з іншими 
узагальненими смисловими орієнтаціями. Він виділяє, в схемі функціональних 
взаємозв’язків смислових структур, особистісні цінності, які носять характер 
«трансситуативних та наддіяльнісних», та виступають смислоутворюючими по 
відношенню до всіх інших структур [9]. 

Особистісні цінності відрізняють від особистісних смислів, які, на думку Б.С. Братуся, 
далеко не завжди носять усвідомлений характер. За визначенням Б.С. Братуся 
«особистісні цінності» – це усвідомлені і прийняті людиною загальні смисли її життя» [4]. 
При цьому, особистісні цінності взаємопов’язані між собою, кожна з них підсилює іншу, 
утворюючи узгоджену цілісність. В особистісних смислах дійсність розкривається з боку 
життєво значущих для людини знань, мотивів, цілей, та наділена властивостями 
усвідомленості, відносної незмінності (стійкості), позитивно забарвлена, в якій 
особистісні цінності реалізуються в діях та поведінці в цілому [2]. 

Розкриваючи сутність смислу у структурі діяльності, О.М. Леонтьєв тлумачить його 
як відношення мотиву діяльності до її мети і використовує при цьому поняття «смисл 

мотиву», «смисл цілі», що підкреслює взаємозумовленість понять «мотив-ціль-смисл». 
Отже, смисл життя діє як регулятор, що спрямовує життєвий шлях людини [9] і формує 
«смислову установку», що актуалізується мотивом діяльності і є формою вираження 
особистісного смислу у вигляді готовності до організованої певним чином 
цілеспрямованої діяльності [2].  
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Аналізуючи тлумачення феномену смислу Д.О. Леонтьєв виділяє ряд характеристик 
смислу, серед яких найбільш важливими є такі: джерелом смислу є потреби, мотиви та 
інтенції; смисл дієвий – він виконує функцію регуляції конкретної діяльності і є основою 

здатності людини до самодетермінації. Особистісний смисл виникає в об'єктивній системі 
руху реальної діяльності і не може бути повністю ототожнений ні з переживанням, ні з 
вербалізацією смислового утворення. Найбільш адекватним терміном, що фіксує 

об'єктивно існуюче в діяльності відношення, є поняття смислової установки [12]. 
Установки із ціннісними орієнтаціями особистості поєднує загальний для них стан 

готовності. 

В.Е. Чудновський визначає смисл, як «структурну ієрархію життєвих цілей 
(цінностей), у якій життєві смисли можуть відіграти провідну роль, бути відносно 
рівносильними чи підпорядкованими головній життєвій меті» [18]. Крім того, цілком 

погоджуємось з думкою В.Е. Чудновського, всі ці феномени утворюють своєрідний 
«сплав», до якого може бути включений також компонент мотиву. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті: узагальнити та обґрунтувати 
ціннісно-смислові аспекти регуляції професійного самовизначення особистості. 
Завдання: визначити роль системи цінностей та смислів в професійному самовизначені 
особистості. 

Виклад методики і результатів дослідження. У різних концепціях особистості 

ціннісно-смислова сфера розглядається як компонент особистості, який виконує певні 
функції. Так, М. Рокич виділяє «безпосередні функції» ціннісних орієнтацій, які пов’язані з 
реалізацією потреби у самовизначенні, вибором ідеології, релігійної спрямованості тощо, 

та «віддалені функції», які виконують адаптивну та его-захисну функції. Також виділяють 
такі функції ціннісних орієнтацій: адаптивна, егозахисна, ціннісного волевиявлення, 

системоутворююча, смислоутворююча, функція контролю, спонукальна (активізуюча).  

Змістовне наповнення ціннісних орієнтацій традиційно представляється як єдність 
емоційного, когнітивного та поведінкового елементів [15]. Розвиток ціннісних орієнтацій 
передбачає, також, раціональне оцінювання, пов'язане з усвідомленням спонук, мотивів, 
вчинків, що і складає когнітивну основу цінностей. Це так звані «знані цінності», які 

відображені в свідомості людини у вигляді уявлень, образів, знань про зміст різноманітних 
цінностей, але не визначають характер життєдіяльності людини, особистісних 
особливостей. Звичайно, важливе місце в структурі ціннісних орієнтацій належить і 

поведінковому елементу, в основі якого лежать цінності-цілі, що спонукають до діяльності, 
реальних вчинків людини та забезпечують можливість діяти в напрямку досягнення 

результату, долаючи внутрішні перешкоди.  

Психологічною основою ціннісно-смислових орієнтацій особистості є різноманітні за 
структурою потреби, мотиви, інтереси, цілі, ідеали, переконання, світогляд, які беруть 
участь у формуванні спрямованості особистості та виражають соціально-детерміноване 

ставлення особистості до дійсності. Так, у багатьох дослідженнях поняття «ціннісні 

орієнтації» особистості пов’язують з поняттями, що характеризують сферу мотивів, 
потреб або смисловою сферою. Зокрема, А. Маслоу фактично не розмежовує поняття 

«цінності», «потреби» та «мотиви», а Г. Олпорт розглядає цінності як смислові 
утворення. Д.О. Леонтьєв зазначає, що цінності не обмежені даним моментом і не 
спонукають до активності зсередини, а «притягують ззовні», на відміну від потреб [9]. Він 



Актуальні проблеми психології .  Психологія  обдарованості  

342 

 

вказує на помилковість розуміння цінностей, як таких що породжуються свідомістю, та 
розуміє смисли як суб’єктивну значущість об’єктів та явищ дійсності, яка проявляється в 
їхній емоційній забарвленості, та в розумінні суб’єктом їх ролі і місця у власній 

життєдіяльності, задоволенні певних потреб, в реалізації тих чи інших цінностей. 
В динаміці смислів Д.О. Леонтьєв виділяє процеси: смислоутворення, 
смислоусвідомлення та смислопобудови [9].  

Таким чином, систему ціннісних орієнтацій особистості можна розглядати як 
підсистему більшої системи, яка описується як «життєвий світ людини», «образ світу», 

що, у свою чергу, теж, має складний і багаторівневий характер. Ціннісні орієнтації, які 

визначають життєві цілі людини виражають, те, що визначається для неї особистісним 
смислом. Так, К.О. Абульханова-Славська зазначає, що роль смислових представлень в 
організації системи ціннісних орієнтацій людини, проявляється в наступних функціях: 

прийняття (відкидання) і реалізації певних цінностей; посилення їх значущості; 
утримання (або втрата) цінностей у часі [1]. Б.С. Братусь визначає особистісні цінності як 

усвідомлені та прийняті людиною загальні смисли її життя. Він розрізняє: особисті 

цінності як усвідомлені смисли життя, які людина здатна декларувати, та «названі», 
зовнішні по відношенню до людини цінності, які не підкріплюються відповідним 
смисловим та емоційно забарвленим ставленням до життя [4].  

Ряд дослідників вважають, що ціннісні утворення є основою для формування 

системи особистісних смислів. Людина знаходить сенс життя, переживаючи певні 
цінності [1]. Тому «смисл» є об’єднуючим утворенням, у якому збігається ідеальне та 

реальне, життєві цінності та можливості їх реалізації (Ф.Е. Василюк). За Ф.Е. Василюком 
смисл є цілісною сукупністю життєвих відносин і своєрідним продуктом мотиваційно-
ціннісної системи особистості. В цьому випадку система цінностей виступає 

«психологічним органом» визначення й зіставлення міри значущості мотивів, 
співвіднесення індивідуальних устремлінь і «надіндивідуальної сутності» особистості [5]. 

Синзитивним в аспекті формування ціннісно-смислової сфери, безумовно, є 

юнацький вік. Потреба в самовизначенні в юнацькому віці, розглядається як потреба в 
формуванні певної системи смислів, в якій відображаються уявлення про самого себе та 

оточуючий світ. Оскільки, сенс життя людини та визначення власного майбутнього тісно 

пов’язані з цінностями, саме вони є основою для самовизначення особистості. Усе це 
обумовлює виникнення психологічних механізмів, які забезпечують активне, творче, 
свідоме життя [7]. Саме в юнацькому віці формується власний світогляд людини, який 

стає основою для розвитку внутрішньої, автономної системи цінностей та формування 

спеціальних здібностей у зв’язку із професіоналізацією; саме завдяки професійній освіті, 
смисл є актуальною цінністю, що виокремлюється із загальної ієрархії цінностей.  

Проблема розвитку системи цінностей, ціннісно-смислової сфери в освітньому 
середовищі вивчалась в багатьох роботах: [1; 7; 10; 11; 14; 17 та ін.], в яких вказується на 
те, що період навчання людини у вищому навчальному закладі, здобуття професійної 

освіти є найбільш важливим для особистісного та професійного самовизначення та 
розвитку системи цінностей. У професійному виборі знаходять відображення як смисли, 
ціннісні орієнтації, узагальнені життєві плани, так і мотиви, потреби, неусвідомлені 

спонуки суб’єкта [14].  
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Отже, в контексті професійного навчання, з одного боку, ставлення до професійного 
або навчального середовища формується на основі системи особистісних смислів, 
обумовлених її минулим досвідом (усвідомлена частина цієї системи існує у вигляді 

ціннісних орієнтацій), а з іншого – сама діяльність впливає на систему ціннісно-
смислових орієнтацій особистості, орієнтуючи людину на професійне бачення свого 
подальшого життя.  

Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчує, що в процесі професійного 
самовизначення, в умовах навчання у виші, відбувається інтенсивний розвиток ціннісно-

смислової сфери особисті, змісту мотиваційної основи вибору професії, який в свою 

чергу регулює професійне самовизначення та професійне становлення людини. Вибір 
особистістю професійного шляху пов’язаний з особливостями її життєвих цінностей, які 
визначають реальну професійну мотивацію. Роль ціннісних орієнтацій в процесі 

професійного самовизначення визначається у формуванні свідомо обумовленої 
індивідуальної структури професійних уподобань, ціннісного ставлення до професій, 

професійних ідеалів та шляхів і способів їх досягнень. 

Основними функціями ціннісних орієнтацій в професійному самовизначенні є [17]:  
1) смислоутворююча, яка забезпечує змістовну сторону бажаних станів дійсності;  
2) інтегруюча – забезпечує змістовно-смислову єдність ціннісно-мотиваційних 

установок;  

3) стимулююча – забезпечує діяльнісну, функціональну готовність до реалізації 
ціннісних установок;  

4) регулююча функція забезпечує практичну реалізацію ціннісних установок;  
5) розвиваюча – дозволяє випереджувати реальні можливості людини, є стимулом 

розвитку її функціональних можливостей та здібностей. 

Шлях сучасного студента до статусу фахівця включає в себе, за Філіповичем, 
щонайменше три етапи професійного становлення, які характеризуються низкою 
особистісних змін, зокрема ціннісно-смислової та мотиваційної сфер [17]:  

1 етап – навчально-професійної адаптації (охоплює 1 курс навчання), вимагає 
знайомства з загальними нормами навчання у вищому навчальному закладі, адаптації 

до колективу та характеру студентського життя;  

2 етап – професійної інтенсифікації (2-3 курс навчання), основним змістом якого є 
залучення до змісту обраної професійної діяльності, поки що в межах ВНЗ, 
самоствердження у професійно-орієнтованому навчанні; в цей період навчання 

(середина навчання) багато студентів повертаються до перегляду, усвідомлення 

правильності свого вибору професії, спеціалізації, вищого навчального закладу. На 
цьому етапі часто виникає когнітивний конфлікт, пов’язаний із невідповідністю уявлень 

про обрану професію на етапі оптації, та набутого в процесі навчання більш реального 
бачення професії, основною особливістю цього етапу професійної підготовки є «криза 

професійного вибору»; 

3 етап – особистісно-професійної інтеграції, який припадає на 5 курс навчання і 
пов’язаний з активною адаптацією до характеру та умов реальної професійної 
діяльності, яку випускник буде здійснювати після закінчення вищого навчального 

закладу.  
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Як показують дослідження Є.О. Клімова, в період професійного становлення 
студентів відбувається інтенсивний розвиток смисложиттєвих орієнтацій: переживання 
цілеспрямованості, осмисленості життя. Задоволеність самореалізацією пов’язані із 

фактом вступу до вишу, зацікавленістю новим способом життя, навчанням, в той час як, 
зниження показників параметрів сенсожиттєвих орієнтацій корелює з наявністю кризових 
моментів професійного становлення, які супроводжуються зрушеннями у мотиваційній, 

емоційній, ціннісно-смислових сферах. Це нерідко призводить до загальної життєвої 
розбалансованості, труднощів саморозвитку, виникнення екзистенційного вакууму [8]. 

Дослідження проведене А.А. Волочковим показало переважання у студентів трьох 

типів ціннісної спрямованості [6]:  
1) на «екзистенціальний ескапізм, пов’язаний з униканням активного життя і 

вирішення екзистенційних проблем, з дифузією ідентичності»; 

2) «на цінності самоактулізації та самореалізації, високу активність у всіх життєвих 
сферах (активна самореалізація); 

3) «на творчість і пізнання в збиток самореалізації». 

Водночас встановлено, що пік найактивніших типів ціннісної спрямованості 
припадає на ранню юність. До закінчення вишу, до старших курсів, зростає 
екзистенціальний ескапізм і знижується спрямованість на цінності самоактуалізації та 

активного життя. Інтенсивність і якість смислотвірної активності студентів у міру 

дорослішання неухильно знижується [6].  
Дослідження проблем професійного аксіогенезу особистості студентів показують, 

що існує дисонанс між ціннісними орієнтаціями студентів і спрямованістю їхньої 
професійної підготовки. Так, Н.П. Максимчук встановлено, що студенти різних 
спеціальностей недостатньо співвідносять сенс майбутньої роботи з власними 

ціннісними орієнтаціями [10]. У дослідженні О.Б. Мартинюк виявлено, що більшість 
студентів майбутніх педагогів, за роки навчання, неспроможні самостійно сформувати 
власну систему професійних ціннісних орієнтацій, і, як наслідок, не готові працювати в 

обраній професії. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ціннісно-смислова 

сфера – це динамічна функціональна система, що формує смисли та цілі життєдіяльності 

людини і регулює способи їх досягнення. Система ціннісних орієнтацій – це важливий 
компонент структури особистості, в якому відображається вибіркове ставлення людини 
до соціальних цінностей, визначає перспективні стратегії поведінки спрямовані на 

досягнення цих цінностей. На кожному етапі життя у людини, виходячи з цінностей 

суспільства, біологічних, соціальних потреб, повинні з'явитися певні цілі життєдіяльності, 
для реалізації яких необхідно розуміння їхнього змісту. Усвідомленість і осмисленість 

людської активності призводять до того, що на об'єкти та явища навколишньої дійсності 
людина «нашаровує» суспільні значення і особистісні смисли. Особистісний смисл 
відображає місце і функцію об'єкта або явища в життєдіяльності індивідуального 

суб'єкта, їх відношення до індивідуальних потреб людини.  
Успішність професійного самовизначення залежить від зв’язку системи 

особистісних смислів, цінностей з вибором професійної діяльності. У цьому випадку 

суб’єктивні цінності людини поєднуються з пріоритетами, цінностями, специфікою 
професійної діяльності, утворюючи ціннісно-смислову єдність. 
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Перспективи подальших досліджень полягають у розробці системи заходів, 
спрямованих на формування цінностей професійної самореалізації майбутніх фахівців.  
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Kurbatova А.О. Principle-semiconductor regulation of professional self-identification 
of personality. The article reveals the value-semantic sphere as a central personality formation 
that influences its behavior in each particular situation and determines the general orientation of 
its life, helping to comprehend their existence, the surrounding phenomena and the world as a 
whole. 

It is substantiated that the value-semantic sphere is a dynamic functional system that forms 
the meanings and goals of human life and regulates the ways of their achievement; the formation 
of personality values is a complex and multifaceted process, the dynamics of which is particularly 
clearly manifested in adolescence, which is sensitive to the formation of a system of values, 
meanings, value orientations as a sustainable formation of personality. 

Professional self-determination of persons with disabilities means active, conscious, 
purposeful activity of the individual, to determine their own professional orientation opportunities, 
to search and choose the scope of future activity, self-rehabilitation, self-correction, self-
compensation of own opportunities in the process of implementing professional life plans, taking 
into account the limitations of their health. 

It is shown that the success of professional self-determination depends on the connection of 
the system of personal meanings, values with the choice of professional activity. In this case, the 
subjective values of man are combined with priorities, values, specifics of professional activity, 
forming a value-sense unity. 

Key words: professional self-determination, value-semantic sphere, system of personal 
meanings, professional plans, self-rehabilitation, self-correction, self-compensation. 

 
  


