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Юнацький вік є етапом, коли важливу роль у розвитку особистості відіграє здат-
ність до саморегуляції діяльності, у процесі якої інтенсивно зростає значення цін-
нісних чинників. Оскільки юність є періодом не лише особистісного, а й профе-
сійного самовизначення, окреслені тенденції є очевидними при аналізі розвитку 
професійних здібностей юнаків. 
У статті аналізуються ціннісні механізми розвитку професійних здібностей у 
юнацькому віці. Здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку здібностей у 
юнацькому віці. Найважливішим механізмом розвитку професійних здібностей 
вважається усвідомлена саморегуляція, що ґрунтується на процесах ціннісного 
самовизначення. Результати емпіричного дослідження підтверджують припущен-
ня про переважання соціальних, діяльнісних та суб’єктних цінностей на різних 
етапах розвитку професійних здібностей юнаків. 
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Актуальність дослідження. Необхідною умовою професійного ста-

новлення особистості, її розвитку у професійній діяльності є сформовані 
професійні здібності. Методологічною основою вивчення здібностей в су-
часній психології є роботи Н.С.Лейтеса, К.К.Платонова, С.Л.Рубінштейна, 
Б.М.Теплова. Проблемою спеціальних здібностей займалися В.О. Бодров 
(льотні здібності), Є.А. Корсунський (літературні здібності), 
В.А. Крутецький (математичні здібності), Н.В. Кузьмина (педагогічні здіб-
ності), Б.М. Теплов (музичні здібності). Розвиток професійних здібностей 
визначається соціальними, особистісними,  діяльнісними чинниками 
(А.В. Петровський,  К.К. Платонов, С.Л. Рубінштей№н, Б.М. Теплов). Ва-
жливим чинником розвитку здібностей є загальна здатність особистості до 
саморегуляції (О.О. Конопкін, Д.О.Леонтьєв, В.І. Моросанова, 
О.К. Осницький). У розвитку професійних здібностей в юнацькому віці 
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особливого значення набуває ціннісна регуляція діяльності (Д.О. Леонтьєв,  
О.Л. Музики, З.С. Карпенко).  

Враховуючи велику кількість напрацювань з проблеми ціннісної ре-
гуляції розвитку професійних здібностей у юнацькому віці, слід відміти-
ти, що вкрай мало емпіричних досліджень сучасного українського студе-
нтства. 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання проблеми. Основи вивчення здібностей у психології закладе-
но в роботах К.К.Платонова, Б.М.Теплова, С.Л.Рубінштейна. Так, визна-
чення здібностей за Б.М. Тепловим стало класичним у психології: до сьо-
годні здібності часто розглядаються як індивідуальні властивості особис-
тості, які є важливими умовами успішного виконання діяльності [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. К.К. Платонов започаткував вивчення зді-
бностей в контексті розвитку особистості, розглядаючи їх не як підструк-
туру особистості, а як особистісні якості, які актуалізуються в певному ви-
ді діяльності [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Таке розуміння 
здібностей реалізоване в руслі концепції С.Л.Рубінштейна та його ідей про 
єдність розвитку особистості та її здібностей. 

В контексті вивчення професійних здібностей цікавою видається ідея 
В.Д. Шадрикова про здібності як властивості функціональної системи, яка 
реалізує окремі психічні функції, які мають індивідуальну міру вияву, і яка 
проявляється в успішності та якісному оволодінні діяльності [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. Такий підхід не до кінця розкриває понят-
тя «здібності», адже психічні функції автор ототожнює зі здатністю мисли-
ти, відчувати, запам’ятовувати. Але водночас функціональний підхід, ана-
лізуючи розвиток здібностей через призму  продуктивності, якості та на-
дійності, відкриває нові перспективи для вивчення саме професійних здіб-
ностей. В контексті вивчення професійних здібностей звернемо увагу й на 
концепцію загальних здібностей В.М. Дружиніна, який спираючись на ко-
гнітивну парадигму, співвідносить здібності з навчанням, інтелектом, кре-
ативністю.  

Професійні здібності вивчалися переважно в галузі психології праці, 
психології професійного розвитку (О.О. Бодальов, А.В. Карпов, Є.О. Клі-
мов, А.К. Маркова, В.В. Сорочан, М.С. Пряжніков).  
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Загальні тенденції вивчення особистості як суб’єкта професійної дія-
льності піднімається в роботах Б.Г. Ананьєва, який наголошує, що ця про-
блема охоплює різні сфери, зокрема психофізіологічну організацію люди-
ни, властивостями якої є загальна обдарованість, працездатність і спеціа-
льні здібності [1]. В цьому руслі виконано роботи А.К.Маркової, де профе-
сійні здібності вивчаються в контексті розмежування загальних та спеціа-
льних здібностей. Під загальнолюдськими здібностями авторка розуміє 
психологічні властивості, необхідні для включення людини в будь-яку 
трудову діяльність (життєздатність, працездатність, здатність до активнос-
ті і саморегуляції та ін.). Спеціальні здібності як індивідуально-
психологічні характеристики виникають на фоні загальнолюдських здібно-
стей і забезпечують успішність виконання конкретних, вузькоспеціалізо-
ваних видів діяльностей [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Суспільний характер та суспільний механізм розвитку професійних 
здібностей розкриває Т.І. Артем’єва, зазнаючи, що при суспільному розпо-
ділі праці відбувається розвиток здібностей людини. Водночас, на думку 
В.О. Бодрова, поки людина не включена до певної професійної діяльності, 
в неї є тільки потенційні здібності до її виконання (індивідуально-
психологічні властивості особистості), і як тільки вона розпочинає працю-
вати у діяльності здібності стають актуальними (проявляються та форму-
ються в діяльності). Таким чином вибудовується підхід до розвитку профе-
сійних здібностей в напрямку пристосування окремих властивостей особи-
стості до вимог, які висуває професія  [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. 

У дослідженнях професійних здібностей К.К.Платонов прийшов до 
висновку, що немає жодної здібності, яку не можна було б суттєво поліп-
шити, а розвиток усіх здібностей тісно пов’язаний із закладеною в кожній 
із них ”здібністю другого порядку” - здібністю до її розвитку Ошибка! 
Источник ссылки не найден. . Цю ж думку зустрічаємо і в роботах 
С.Л.Рубінштейна, який описує ”здібності до навчання”,  
К.О. Абульханової-Славської, яка вивчає ”здібність особистості регулюва-
ти, організовувати свій життєвий шлях як ціле”. Таким чином, здатність 
особистості до усвідомленої саморегуляції є одним із основних чинників 
розвитку здібностей. 
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Проблема психологічних механізмів саморегуляції теоретично об-
грунтована та емпірично досліджена в роботах О.О. Конопкіна (загальна 
структурно-функціональна модель свідомої саморегуляції), 
Ю.О.Миславського (рефлексивна саморегуляція творчої активності), 
В.І. Моросанової (індивідуальні стильові особливості саморегуляції) 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].  

Досліджуючи вікові особливості саморегуляції, О.К.Осницький на-
голошує на зростанні ролі регуляційних чинників розвитку особистості в 
юнацькому віці  [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Знаходимо пі-
дтвердження цієї ідеї і в роботах інших дослідників, які вивчали специфіч-
ні особливості юнацького віку. Вікові межі юнацтва чітко не окреслені в 
психології. У вітчизняній традиції тривалість юнацького віку коливається 
від 13-14 (Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк) до 23-25 (Б.Г. Ананьєв,  І.С. Кон) ро-
ків. У найбільш відомій зарубіжній періодизації Е.Еріксона ці періоди 
припадають на підліткову стадію та ранню дорослість. 

В усіх концепціях, що розкривають особливості юності, юнацький 
вік розглядається як період активного самопізнання, професійного та осо-
бистісного самовизначення, освоєння нових соціальних ролей та орієнтації 
на дорослі норми поведінки. Важливими ознаками юнацького віку є орієн-
тація на майбутнє, планування майбутнього, вибір подальшого життєвого 
шляху (Л.І.Божович), самокритичність, самостійність, активність та про-
дуктивність мислення, почуття моральної відповідальності, зрілість вольо-
вої сфери, свідоме долання перешкод, самоаналіз, постійна взаємодія тепе-
рішнього і майбутнього у свідомості, потреба у самовихованні, у свідомій 
саморегуляції (Н.С. Лейтес),  зростання самоповаги, самоконтроля, “пошук 
себе”, соціальне та особистісне самовизначення, вибір професійної діяль-
ності, рефлексія, здатність до саморегуляції діяльності (І.С. Кон). Очевид-
но, що саме юнацький вік є періодом активного розвитку саморегуляції та 
її інтеграції в загальний розвиток. Водночас, лише вивчення ціннісних ас-
пектів саморегуляції дозволяє зрозуміти сутність особистісного та профе-
сійного розвитку. Саме цінності як особистісні утворення визначають на-
прямок розвитку особистості, вони не тільки регулюють поведінку особис-
тості, вони реконструюють зовнішню реальність відповідно до внутрішніх 
бажань та життєвих планів особистості (О.Л. Музика). Цінності є внутріш-
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німи регуляторами поведінки людини, вони формуються упродовж всього 
життя та відображають життєвий досвід особистості. 

Мета та завдання дослідження - дослідити особливості ціннісної 
регуляції розвитку професійних здібностей у юнацькому віці на різних 
етапах професійного розвитку. 

Дослідження ґрунтується на припущенні, що розвиток професійних 
здібностей студентів, які проходять професійну підготовку, буде визнача-
тись соціальним рівнем регуляції, а початкові етапи роботи за професією 
характеризуються переважанням у ціннісній сфері діяльнісних цінностей. 
Суб’єктні цінності пов’язані з професійним досвідом та професійним зрос-
танням. 

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи цінності як регулятори 
професійного розвитку, припускаємо, що вони різнитимуться на різних 
етапах професійного розвитку юнаків: використовуючи термінологію 
Є.О. Клімова проаналізуємо ціннісні аспекти саморегуляції на таких ета-
пах: адепта (оволодіння професійною діяльністю у ВУЗі), адаптанта (вхо-
дження у професію після завершення навчання), майстра (виділяється 
професіоналізмом на фоні інших) Ошибка! Источник ссылки не 
найден. . На цих етапах динаміка ціннісної регуляції відображає поступове 
переважання соціальних, діяльнісних та суб’єктних цінностей. 

Для емпіричного дослідження ми дотримувалися принципів ідеогра-
фічного підходу, ефективність якого для вивчення ціннісної регуляції під-
тверджена в ряді українських досліджень (В.В.Горбунова, В.О.Климчук, 
О.Л. Музика, Н.Ф.Портницька, О.М. Савиченко, І.М. Тичина) [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. Методичною основою дослідження став 
психосемантичний метод репертуарних решіток Дж. Келлі у модифікації 
О.Л. Музики (методика моделювання ціннісної свідомості). 

Аналіз результатів проведеного дослідження дозволив виокремити 
найважливіші ціннісні регулятори розвитку професійних здібностей на рі-
зних етапах професійної діяльності (табл.1.) 
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Бачимо, що на етапі адепта переважаючими є соціальні цінності, основними 
регуляторами розвитку професійних здібностей адаптантів є діяльнісні цін-
ності, а переважаючі цінності майстра – суб’єктні. Ціннісна регуляція профе-
сійних здібностей розвивається за епігенетичним принципом: соціальні, а 
згодом і діяльнісні цінності у процесі розвитку не зникають, а «надбудову-
ються», якісно видозмінюються, регулюють різні аспекти розвитку здібнос-
тей. Так, наприклад, якщо на етапі адепта соціальні чинники відображають, 
передусім, з адаптаційні ресурси, то на етапі адаптанта вони повязані з інди-
відуалізацією, а в майстрів забезпечують процеси інтеграції. Діяльнісні цін-
ності на початкових етапах пов’язані зі стратегіями виконання учбових задач 
та загальнонавчальними вміннями, на етапах входження в професію відо-
бражають особистісні якості та мисленнєві дії й операції, а діяльнісні цін-
ності майстрів відображають тенденції творчості та креативності. 

Що стосується суб’єктних цінностей, то на перших двох етапах вони 
не мають чітких відмінностей і є проявом соціально схвалюваних особис-
тісних якостей. Тоді як на етапі професійної майстерності цінності відо-
бражають досвід та усвідомлення власної ролі в розвитку здібностей. 

Висновки. Таким чином, розвиток професійних здібностей юнаків по-
в'язаний зі зменшенням ролі соціальних чинників регуляції та зі зростанням 
суб’єктної регуляції діяльності. Так, на стадії адепта (оволодіння професій-
ною діяльністю у ВУЗі) переважають соціальні цінності, повязані з налаго-
дження професійних стосунків, розвитком комунікативних здібностей тощо. 
На стадії адаптанта (входження у професію після завершення навчання) важ-
ливими є діяльнісні цінності, пов’язані з успішним оволодінням професійною 
діяльністю та з використанням у практиці здобутих знань, умінь та навичок. 
На стадії майстра (стаж роботи від 5р.) зростає роль суб’єктних цінностей, які 
пов’язані з особистісним розвитком у професії. 
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Gorova O.O. 
DYNAMICS OF THE OF VALUE REGULATION OF PROFESSIONAL  
ABILITIES IN ADOLESCENCE 
Adolescence is a stage when the most important role in personal development the abil-

ity to self-regulation plays. The importance of value factors in the regulation intensively 
grows. Adolescence is a period not only personal but also professional self-determination. 
Therefore listed tendencies are evident in the analysis of professional abilities of youth.  

Value mechanisms of the professional abilities in adolescence are analyzed in the arti-
cle. The theoretical analysis of the abilities development in adolescence is made. Conscious 
self-regulation based on processes of value determination is regarded as the most important 
mechanism of the development of professional abilities.        

The research is based on the assumption that the development of professional abilities 
of students undergoing vocational training will be determined by the social level of regula-
tion, and the initial stages of work in a profession are characterized by a predominance in the 
value domain of activity values. Subjective values are related to professional experience and 
professional growth.  

The results of empirical research confirm assumption about dominance of social, activity 
and subjective values at different stages of development of professional abilities in youth. 

Keywords: adolescence, values, self-regulation, value regulation, professional abilities. 
 
Горовая Е.А. 
ДИНАМИКА ЦЕННОСТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Юношеский возраст является этапом, когда важную роль в развитии личности 

играет способность к саморегуляции деятельности, в процессе которой интенсивно во-
зрастает значение ценностных факторов. Поскольку юность является периодом не то-
лько личностного, но и профессионального самоопределения, указанные тенденции 
очевидны при анализе развития профессиональных способностей юношей. 

В статье анализируются ценностные механизмы развития профессиональных 
способностей в юношеском возрасте. Осуществлен теоретический анализ проблемы 
развития способностей в юношеском возрасте. Важнейшим механизмом развития про-
фессиональных способностей считается осознанная саморегуляция, основанная на про-
цессах ценностного самоопределения. Результаты эмпирического исследования подт-
верждают предположение о преобладании социальных, деятельностных и субъектных 
ценностей на разных этапах развития профессиональных способностей юношей. 

Ключевые слова: юношеский возраст, ценности, саморегуляция, ценностная 
регуляция, профессиональные способности. 




