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СТАНОВлеННя ПРОФеСІйНОЇ САМОСВІДОМОСТІ  
МАйБуТНІх ПСихОлОГІВ яК ОСВІТНя ПРОБлеМА
У статті представлено огляд сучасних психологічних поглядів на проблему становлення профе-

сійної самосвідомості в період професійного формування майбутніх психологів. Генералізація бага-
тьох дефініцій дозволила стверджувати, що професійна свідомість вивчається як таке відбиття 
дійсності, у якому поєднується вся сукупність алгоритмів, норм, цінностей, мови, властивих пев-
ному виду професійної діяльності. Розглянуто різні аспекти професійної самосвідомості психологів: 
вивчалися зміст і структура цього феномену, умови і засоби розвитку професійної самосвідомості, 
особливості її формування на різних етапах професіоналізації, проекція структурних компонентів 
самосвідомості на професійну діяльність. Під час навчання в закладі вищої освіти відбувається не 
лише стрімке оволодіння професійними знаннями, але також істотні зміни у структурі свідомості: 
усвідомлення життєвих і професійних цілей, планування професійного розвитку, самореалізація та 
самовдосконалення, усвідомлення професійної діяльності як цінності в ієрархії мотивів особисто-
сті. Установлено, що джерелом професійної самосвідомості є самосвідомість особистості загалом. 
Змістові, рівневі та структурні особливості професійної самосвідомості визначають прогнозування, 
цілеутворення, планування, ухвалення рішень, контроль, оцінку й корекцію діяльності фахівця. Ядром 
професійної самосвідомості є значення й смисли, які диктуються змістом предмета і цілей профе-
сійної діяльності. Система професійних смислів виражається насамперед через професійні цінності 
і принципи професійної діяльності. Чуттєва тканина професійної самосвідомості виражається в 
диференційованості сприйняття світу професії.

Започатковано теоретико-емпіричне дослідження, мета якого полягає у виявленні психологічних 
особливостей змісту та формування професійної свідомості майбутніх психологів у разі зміни ними 
спеціальності. Об’єктом такого дослідження є професійна самосвідомість майбутніх психологів, 
предметом – особливості формування професійної самосвідомості майбутніх психологів в умовах 
зміни спеціальності. Завданням емпіричної частини дослідження є комплексна діагностика струк-
тури самосвідомості студентів-психологів. Передбачається аналіз мотиваційних чинників вибору 
професії психолога; особливостей емоційного інтелекту, професійної ідентичності; смисло-життє-
вої орієнтації; самооцінки консультаційних компетентностей респондентів.

Ключові слова: свідомість, самосвідомість, професійна самосвідомість, умови розвитку профе-
сійної самосвідомості.

Постановка проблеми. Своєчасне станов-
лення та повноцінний розвиток професійної само-
свідомості є необхідною умовою професійного 
зростання будь-якого фахівця. Особливо важлива 
ця проблема для процесу професіоналізації осо-
бистості майбутніх психологів, оскільки фахівці 
соціономічного кола професій найбільшою мірою 
актуалізують власну свідомість і самосвідомість 
у своїй професійній діяльності. 

У психологічній літературі представлено різні 
аспекти питання професійної самосвідомості 
психологів: вивчалися зміст і структура цього 
феномену, умови і засоби розвитку професійної 
самосвідомості, особливості її формування на 
різних етапах професіоналізації. Проблема про-
фесійної самосвідомості майбутніх психологів 
в умовах зміни спеціальності залишається мало-
розробленою, хоча цей аспект і має свою спе-
цифіку. Тому вивчення змістового наповнення, 
структури, функцій, механізмів і формування 

професійної самосвідомості залишається акту-
альною науковою проблемою. 

З огляду на зазначене, нами започатковано 
теоретико-емпіричне дослідження, мета якого 
полягає у виявленні психологічних особливостей 
змісту та формування професійної свідомості 
майбутніх психологів у разі зміни ними спеціаль-
ності. Об’єктом такого дослідження є професійна 
самосвідомість майбутніх психологів, предме-
том – особливості формування професійної само-
свідомості майбутніх психологів в умовах зміни 
спеціальності. 

Завданням емпіричної частини дослідження 
стане комплексна діагностика структури само-
свідомості студентів-психологів. Передбачається 
аналіз мотиваційних чинників вибору професії 
психолога; особливостей емоційного інтелекту, 
професійної ідентичності; смисло-життєвих орієн-
тацій; самооцінки консультаційних компетентно-
стей респондентів.
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Практична спрямованість дослідження забез-
печується наміром визначити оптимальні психо-
логічні умови формування самосвідомості май-
бутніх психологів. Також розроблено Програму 
психологічного супроводу формування професій-
ної самосвідомості, обґрунтування й апробація 
якої входить у завдання дослідження. 

Дослідження перебуває на початковому етапі 
свого розвитку, тому метою статті є огляд і тео-
ретичний аналіз науково-психологічних джерел із 
зазначеної теми.

Виклад основного матеріалу. Проблема 
розвитку професійної самосвідомості посідає 
значне місце серед проблем як у психології про-
фесійного розвитку особистості, так і у психології 
праці. Проаналізувавши дослідження вітчизня-
них психологів, ми з’ясували, що процесу профе-
сіоналізації особистості присвячено достатньо 
досліджень: у межах психологічної теорії діяль-
ності (О. Леонтьєв, Б. Ломов); психологічної тео-
рії професійного становлення (Є. Клімов, І. Кон, 
А. Макаров, Л. Мітіна); психологічної теорії особи-
стості (А. Асмолов, В. Мерлін, К. Платонов та ін.). 
Особливості формування професійної самосві-
домості педагогічних працівників досліджуються 
в роботах В. Брагіної, І. Вачкова, Є. Клімова, 
В. Козієва, А. Маркової, Л. Мітіної, П. Шавір та ін.).

Передусім у психології останніх десятиліть уста-
лилася диференціація понять «професійна свідо-
мість» та «професійна самосвідомість». Зокрема, 
погляд на професійну свідомість Ж. Вірної [8] іде 
в руслі досліджень Д. Сьюпера, який убачає в ній 
результат входження у професійну роль, де вели-
кого значення набуває уявлення людини про свою 
особистість. Згідно з поглядами авторки, профе-
сійні переваги та тип кар’єри є варіантом реалі-
зації складної «Я-концепції»: людина свідомо 
прагне здобути професію, водночас вимоги щодо 
останньої передбачають роль, що відповідає уяв-
ленням суб’єкта про себе. Неповторні особливості 
професійної свідомості пов’язані зі специфікою 
індивідуальної життєдіяльності людини.

 Такі прояви, як повнота й високий рівень ово-
лодіння професійними компетентностями, прин-
ципами професійної етики, можливостями їх 
творчого застосування та ретрансляції, прийнято 
класифікувати як професіоналізм. Отже, можна 
вважати, що професійна свідомість вивчається 
як таке відбиття дійсності, у якому поєднується 
вся сукупність алгоритмів, норм, цінностей, мови, 
властивих певному виду професійної діяльно-
сті, що відокремився від інших. Забезпечення 
цілісності професійної культури фахівця покла-
дається на професійну самосвідомість [13]. Що 
стосується класифікації професійної свідомості 
Н. Кучеровської, то, за її концепцією, це «менталь-
ний простір, значеннєва репрезенративна струк-
тура, у якій представлена картина професійної 

діяльності і самого суб’єкта як представника цієї 
професії» [16, с. 27].

Існує й інший погляд на професійну самосвідо-
мость, за якого вона постає невід’ємною складо-
вою частиною самосвідомості взагалі, що являє 
собою комплекс структурних компонентів, який 
дає можливість усвідомлювати особистості себе 
як професіонала, утворює цілісний образ і систему 
професійних відносин і насатнов, зумовлює само-
регуляцію своїх дій через пізнання та самооцінку 
професійно важливих потреб, можливостей, яко-
стей, емоційного ставлення до себе як до суб’єкта 
професійної діяльності.

У нашій роботі головною ідеєю є уявлення про 
професійну самосвідомість як про спосіб організа-
ції змісту професійного образу світу у самосвідо-
мості суб’єкта, уявленні його про свою особистість. 
Отже, суб’єктом самосвідомості (професійної) 
є особистість.

Аналіз літератури дозволяє побачити велику 
кількість підходів до пояснення сутності про-
фесійної самосвідомості. Наприклад, на думку 
Б. Паригіна, в усвідомленні людиною своєї належ-
ності до певної професійної групи і виявляється 
професійна самосвідомість [21]. Інстанцією, 
у якій відбувається оцінювання наявних фахо-
вих досягнень, планування та здійснення само-
розвитку, є професійна самосвідомість, на думку 
Ю. Кулюткіна. Тому лише за умови, що особистість 
чітко знає, якими властивостями та якостями вона 
має оволодіти як фахівець, якою мірою ці якості 
та властивості виявляються на практиці, вона 
матиме змогу вносити адекватні зміни у своє 
фахове самовдосконалення [15]. Згідно з погля-
дами С. Дружилова, професійна самосвідомість 
охоплює уявлення людини про себе як члена про-
фесійної спільноти, носія професійної культури, а 
також професійних норм, правил, традицій, при-
таманних працівникам цієї професії [10].

Цікавим поглядом на професійну самосвідо-
мість, а точніше, на структурне ядро цього кон-
цепту, є погляд Г. Петрової, згідно з яким ядро про-
фесійної самосвідомості являє собою матрицю 
сенсів, що складається з колективно відпрацьо-
ваних, сталих значень декількох понять: «особи-
стість», «Я», «свідомість», які характеризуються 
динамікою в часі й різним інтерпретуванням. 
Отже, професійна самосвідомість є проекцією 
всіх структурних компонентів самосвідомості на 
професійну діяльність [22].

Розвиток професійної свідомості людини, за 
словами І. Романова й А. Хвана [24], передбачає 
її входження у професію, що супроводжується 
інтеріоризацією нормативної професійної моделі. 
Така інтеріоризація розвивається за певними ета-
пами: 1) ознайомлення з моделлю через навчання; 
2) засвоєння моделі за допомогою практичної діяль-
ності; 3) ідентифікація себе з визначеною моделлю, 
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що включає усвідомлення професійної діяльності 
як цінності в ієрархії мотивів особистості, надання 
цим мотивам соціально значущого характеру, від-
повідності особистої та професійної картини.

Формування професійної самосвідомості май-
бутнього фахівця залежить від таких чинників: 
наскільки обраний фах відповідає можливостям 
особистості студента, від позитивного ставлення 
до себе як до майбутнього фахівця, бажання 
та стійкості потреби здобувати знання у відповід-
ній освітній сфері [6].

Отже, джерелом професійної самосвідомо-
сті є самосвідомість особистості загалом, у свою 
чергу, можна говорити про збіг закономірностей, 
принципів та механізмів розвитку цих психологіч-
них новоутворень. Специфікою самосвідомості 
особистості є те, що вона формується в життє-
діяльності, взаємодії з оточенням, є результатом 
самопізнання (себе, своїх дій і психічних якостей). 
Що ж до професійної самосвідомості, то це проек-
ція всіх структурних компонентів самосвідомості 
на професійну діяльність.

Наявність різних думок стосовно суті психологіч-
ного феномену професійної самосвідомості спри-
чинила різноманітність уявлень про його структурні 
компоненти. Найперші дослідження структури про-
фесійної самосвідомості належать Є. Клімову [13], 
згідно з уявленнями якого професійна самосвідо-
мість включає в себе: свідомість своєї приналеж-
ності до певної професійної спільноти, уявлення 
та знання про власну відповідність професійному 
еталону, знання про свої сильні і слабкі сторони, 
уявлення про себе і свою роботу в майбутньому 
та можливі шляхи самовдосконалення.

Змістом професійної самосвідомості є стійкі 
уявлення про відповідну професійну, психоло-
гічну, соціальну й моральну ідентичність членів 
групи. Усвідомлення спільності інтересів виража-
ється у професійній самосвідомості групи, зміст 
і сенси якої активізують механізми соціально-пси-
хологічної консолідації групи й підтримки стабіль-
ності її соціального статусу.

Представники акмеологічного напряму психо-
логії А. Деркач, О. Москаленко [9] розглядають 
функціональні і структурні компоненти профе-
сійної самосвідомості, виділяючи в останній такі 
складники: когнітивний (реалізується в самопі-
знанні); мотиваційний (реалізується в самоактуа-
лізації); емоційний (реалізується в саморозумінні) 
і операційний (реалізується в саморегуляції). 
Зазначені компоненти експлікуються акмеоло-
гами у двох планах: об’єктивному та суб’єктив-
ному. Професійна майстерність є показником 
об’єктивного плану презентації професійної 
самосвідомості, тоді як «Я-концепція» висту-
пає в суб’єктивному плані. Зовнішні та внутрішні 
умови впливають на професійну майстерність як 
на цілісне утворення, у результаті чого змінюється 

«Я-концепція». Існує і зворотний зв’язок: якщо змі-
нюється «Я-концепція», то це впливає на профе-
сійну майстерність.

Здійснюючи аналіз професійної свідомості, 
можна говорити про те, що вивчення структури 
професійної свідомості є недостатньо розробле-
ним напрямом дослідження. Стосовно структури 
професійної свідомості В. Єрмолін констатує, що 
професійна свідомість людини складається із 
двох взаємопов’язаних структур: 1) внутрішньої, 
яка включає компоненти професійної раціональ-
ності, чутливості й волі; 2) зовнішньої, у якій свідо-
мість розглядається як: а) знання про професію, 
вимоги до особистості, що працює за обраним 
фахом; б) оцінювання свого місця й ролі в сис-
темі виробничих відносин, оцінювання значущості 
професії, процесу й результату своєї роботи; в) як 
результат перетворення самої професійної діяль-
ності на ідеальне явище [11].

Отже, структура професійної свідомості як 
форми свідомості особистості складається із 
трьох компонентів. Ядром професійної свідомості 
є значення та смисли. Зміст цих значень і смислів, 
характер зв’язків і відношень між ними диктуються 
змістом предмета і цілей професійної діяльності, 
тобто ці професійні значення виражаються через 
систему професійних теорій і моделей, які стають 
основою професійної діяльності. Система ж про-
фесійних смислів виражається насамперед через 
професійні цінності і принципи професійної діяль-
ності. Не меншої ваги у структурі професійної 
свідомості набуває і чуттєва тканина, яка виража-
ється в диференційованості сприйняття [28].

Продовжуючи лінію аналізу умов розвитку про-
фесійної самосвідомості, логічно зазначити, що 
найбільш перспективним періодом, коли активізу-
ється процес її формування, є період професійної 
підготовки. У студентські роки відбувається інтен-
сивний розвиток усіх особистісних структур моло-
дої людини, наступає її психологічна, фізіологічна 
й соціальна зрілість, формується як професійна, 
так і особистісна «Я-концепція». 

Принципово важливо те, що становлення про-
фесійної свідомості на етапі навчання в закладі 
вищої освіти відображає суть процесу про-
фесійного становлення й розвитку фахівця. 
Відбувається не лише стрімке оволодіння профе-
сійними знаннями, навичками та вміннями, але 
також істотні зміни у структурі свідомості. Від того, 
як студенти уявляють, певною мірою проєктують 
своє професійне майбутнє, а саме: усвідомлення 
життєвих і професійних цілей, планування профе-
сійного розвитку, самореалізацію та самовдоско-
налення, залежить ефективність процесу профе-
сійного становлення [1; 2; 7].

Важливо зазначити безумовний вплив профе-
сійного навчання, а згодом і професійної діяль-
ності на формування самосвідомості. Так, згідно 
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з думкою С. Рубінштейна, вищі психічні функ-
ції людини спеціалізуються «залежно від різних 
умов, у яких відбувається мисленнєвий процес» 
[25, с. 145]. Багатоаспектою та багатогранною 
є діяльність сучасної особистості, проте суспільне 
життя характеризується не лише багатоплановим 
складом діяльностей: його можна охарактеризу-
вати наявністю «провідної діяльності, яка виконує 
основну роль у розвитку особистості» [27, с. 57].

Уже під час навчання в закладі вищої освіти 
людина починає розуміти, чи відповідає вибір про-
фесії її початковим уявленням. Професійне само-
визначення майбутнього фахівця, інтеграція його 
якостей у професійну спрямованість, поява про-
фесійного мислення – усе це пов’язане з періодом 
навчання у ЗВО, адже в цей період життя людини 
формується значно ширша та стійка мотивація 
майбутньої професійної діяльності.

Характеризуючи цей динамічний процес, важ-
ливою його складовою частиною вбачаємо моти-
вацію майбутнього працівника, тобто його вну-
трішнє спонукання до діяльності. Саме завдяки 
мотивації відбувається розвиток людини, моти-
вації скеровує її до мети. На думку А. Бодальова, 
«справжній професіонал завжди має сильну 
і стійку мотиваційну сферу на здійснення певної 
діяльності і на досягнення в ній унікального, неор-
динарного результату» [4].

Варто зазначити, що для успішної особистіс-
но-професійної самореалізації характерне само-
розкриття та самоцінність. Особистісна зрілість 
свідчить про високий рівень самореалізації осо-
бистості. Характеристики особистісної зрілості 
виявляються на рівні самосвідомості й розкрива-
ються у процесі самокерування та саморегуляції.

Висновки. На підставі вивчення психологіч-
ної літератури із проблеми дослідження зроблено 
висновок про те, що професійна самосвідомість 
особистості є складним особистісним феноме-
ном, який у професійній діяльності виконує низку 
функцій, провідною з яких є регулювальна, також 
у самоосвіті та самовдосконаленні на основі 
пізнання фахових вимог, власних професійних 
можливостей і емоційно-ціннісного ставлення 
до професійної діяльності. Завдяки професій-
ній самосвідомості особистість усвідомлює себе 
суб’єктом професійної діяльності. Вона спро-
можна дати можливість людині на основі постій-
ного порівняння стану сформованості в себе 
особистісно професійних якостей і компетенцій 
відповідно до вимог фахової сфери вдало підви-
щувати власний рівень професіоналізму, досягати 
поставлених цілей у професійній діяльності.

Отже, узагальнюючи різні думки, можна сфор-
мулювати такі положення: професійна самосвідо-
мість є формою самосвідомості особистості, яке 
конкретизується і проявляє специфіку в межах 
професійної діяльності; не порушуючи загалом 

структурної організованості, механізми і функції 
самосвідомості особистості, професійна само-
свідомість характеризується такими ознаками: за 
функцією – регулює професійну поведінку і відно-
шення суб’єкта професійної діяльності; за змістом 
когнітивного компонента самосвідомості профе-
сійна самосвідомість має професійно-діяльнісний 
зміст «Я-образів»; за складом «Я-образів» визна-
чається специфікою професійної діяльності.

Оскільки професійна самосвідомість є фор-
мою самосвідомості особистості, то її динаміка 
паралельна професійному розвитку особистості. 
Професійна самосвідомість формується та розви-
вається впродовж усіх етапів професіогенезу інди-
віда, тому вона є змінною конструкцією в межах 
професіогенезу особистості. Професійна самосві-
домість особистості забезпечує виконання профе-
сійних функцій, репрезентацію характеру та рівня 
професіогенезу. Змістові, рівневі та структурні 
особливості професійної самосвідомості визнача-
ють прогнозування, цілеутворення, планування, 
ухвалення рішень, контроль, оцінку й корекцію 
діяльності фахівця.
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Mytrofanova S. S. Development of professional self-consciousness of future psychologists as 
an educational problem

This article offers an overview of today’s psychological views at the problem of development of pro-
fessional self-consciousness during professional growth of future psychologists. A generalization of many 
definitions allows to assert that professional consciousness is studied as a reflection of reality that com-
bines the entire set of algorithms, norms, values and language typical for a particular type of professional 
activity. Various aspects of professional self-consciousness of psychologists were reviewed: the content 
and structure of this phenomenon, professional self-consciousness development conditions and means, 
particularities of its formation in various phases of professionalization, and projection of structural compo-
nents of self-consciousness onto professional activity were studied. Not only rapid gaining of professional 
knowledge but also significant changes in the structure of consciousness take place during the study at 
a higher education institution: perception of life and professional goals, planning of professional develop-
ment, self-realization and self-improvement, perception of professional activity as a value in the hierarchy 
of personality’s motives. It was established that self-consciousness of personality on the whole repre-
sents the source of professional self-consciousness. Content-based, level-based and structural specifics 
of professional self-consciousness define forecasting, goal setting, planning, decision making, control, 
evaluation and correction of specialist’s activity. The meanings and senses dictated by the content of the 
subject and goals of professional activity are the core of professional self-consciousness. The system of 
professional senses is manifested, first of all, via professional values and principles of professional activ-
ity. The sensible fabric of professional self-consciousness is manifested in differentiation of perception of 
the world of profession.
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A theoretical empirical study was launched to identify psychological particularities of the content and forma-
tion of professional self-consciousness of future psychologists when they change specialization. The object of 
this study is professional self-consciousness of future psychologists, and its subject includes particularities of 
formation of professional self-consciousness of future psychologists in the conditions of specialization change. 
Comprehensive diagnostics of the structure of self-consciousness of psychology students will be the objective 
of the empirical part of this study. An analysis of motivational factors behind the choice of the psychologist’s 
profession, features of emotional intellect and professional identity, life-sense orientation, and self-evaluation 
of respondents’ consultation competences are also envisaged.

Key words: consciousness, self-consciousness, professional self-consciousness, professional self-con-
sciousness development conditions.


