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Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал 
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Усвідомлення себе 

неповторною особистістю, 

громадянином-патріотом і 

гуманістом, який може і 

має добросовісно впливати 

на розбудову 

громадянського 

суспільства і правової 

демократичної держави в 

Україні, захищати свої 

права й інтереси. 

 Почуття свободи, 

людської і національної 

гідності, самоповаги; 

 впевненість у своїй 

спроможності як 

громадянина впливати на 

життя в суспільстві; 

 потреба у дотриманні 

законів України, прав і 

свобод громадянина, 

моральних норм і 

принципів суспільного 

життя. 

 Проявляє самостійність у 

визначенні власної позиції, 

прийнятті рішень; 

 оволодіває вміннями 

суб’єкта громадянського 

суспільства захищати свої 

права й свободи, вільно 

висловлювати власні 

думки, відстоювати 

інтереси; 

 проявляє моральну 

рефлексію; 

 вміє проявляти 

самовладання, 

самоудосконалює 

громадянські та моральні 

якості. 

 

Федун Л. М.  

САМООЦІНКА Й ДОМАГАННЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКА 

Сучасні умови входження України в світовий економічний простір 

супроводжуються стрімким зростанням на ринку праці конкуренції між 

фахівцями високої професійної кваліфікації. Такі тенденції й визначають вимоги 

до професійного самовизначення учнів старшої школи, адекватної самооцінки їх 

професійних домагань. 

Для уточнення місця та значущості самооцінки й професійних домагань 

старшокласника в структурі їх професійного самовизначення розкриємо сутність 

цих понять. Відзначимо, вітчизняними дослідниками доведено, що професійні 

домагання та їх самооцінка є складовими структури самосвідомості особистості, 

які представляють “Я-образ” соціального, життєвого й професійного 

самовизначення суб’єкта. Якраз у площині усвідомлення свого “Я” та ставлення 

до самого себе перебуває категорія “домагання”, завдяки якій розкриваються 

можливості пояснення цілеспрямованості особистості, механізмів її активності 

(мотиви, бажання, потяги, прагнення, проекти, плани, змісти, прогнозування й 

ін.) у досягненні певного в різних видах діяльності соціально-професійного 

статусу. 

Розглядаючи життєві домагання особистості як потребове ставлення 

людини до власного життя, Т. Титаренко приходить до висновку, що вони є 

динамічною моделлю бажаного майбутнього життєвого світу, рамкою, в яку 

людина хоче запакувати своє життя. Це активне, емоційне, стійке, 

цілеспрямоване, конкретне ставлення до себе і свого оточення, до часу свого 

життя, до власного майбутнього, в якому враховуються колишні поразки і 

перемоги, інтереси особистості та соціуму, потреби соціалізованого “Я” і 

глибинного єства, інтенції потенціалу. Життєві домагання відрізняються від 
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життєвих цілей, планів, мрій і намірів, вони задають швидкість і напрямок руху, 

формують загартованість до перешкод і випробувань, допомагають 

переосмисленню свого теперішнього життя, визначають завтрашні резерви [4, с. 

5 – 7]. 

Наголошуючи на самопізнанні, як найголовнішому механізму розвитку 

дитини старшого шкільного віку, Л. Божович стверджує про становлення у 

цьому віці стійкої самооцінки, яка базується на рівні домагань. Саме це, на її 

думку, породжує потребу в дитині бути не лише на рівні вимог оточуючого 

середовища, а й на рівні власних вимог і власної самооцінки. Дослідницею було 

виявлено, що нездатність дитини задовольнити сформовані домагання 

спонукають її до гострої потреби заниження самооцінки, результатом якої 

стають негативні переживання й афективна поведінка. Домагання особистості –

це рівень складності обраних суб’єктом цілей [3, с. 176].  

Отже, рівень домагань особистості виконує дві основні функції – 

спонукальну і оцінну. Оцінна функція виступає як критерій вибору, тобто тим 

еталоном, на який орієнтується особистість. Сутність спонукальної функції 

полягає також в тому, що оцінені професійні домагання старшокласника стають 

мотивом для вибору напряму і способу його орієнтації в професійному світі. 

Тому в такій якості вони є мотивуючим факторам, який спонукає особистість до 

пошуку адекватних ситуації рішень. Сутність оцінної функції професійних 

домагань старшокласника полягає тому, що об’єктивно задана потреба 

професійного самовизначення змушує його замислюватися над питаннями 

професійної праці людини, порівнювати різні професії між собою, аналізувати їх 

специфіку й у такий спосіб виробляти власне оцінне судження про той чи інший 

вид діяльності. Поряд з цим дитина примірює себе до таких професій, аналізує 

можливості й розробляє ймовірні шляхи оволодіння нею. Тобто формує власне 

уявлення про своє “Я-реальне”, яке відповідає чи не відповідає, або ж відповідає 

лише частково рівню тих вимог, які висуває професія до фахівця.  

Як мотив, професійні домагання учня старшої школи спонукають до 

процесу пошуку рішень і вибору однієї з можливих альтернатив. У старшому 

шкільному віці цей процес має таку, на нашу думку, послідовність. На 

початковому етапі під впливом середовища, навчання й особистого досвіду у 

старшокласника формується рівень професійних домагань, тобто рівень і 

значущість майбутніх професійних досягнень, до яких він прагне. Згодом, у 

процесі наближення завершального етапу навчання у старшій школі 

формулюються кілька альтернативних рішень, виконання яких забезпечить 

досягнення бажаного результату, які порівнюються зі сформованим рівнем 

домагань. У процесі прирівнювання таких альтернатив виникає “напруга 

домагань” під впливом суттєвої їх розбіжності або тотожності. Їх узгодження, 

прийняття або відхилення і виступає мотивом активності старшокласника й 

спонукає його до внутрішньої роботи над собою (пошук до додаткових 

альтернатив, стратегія і тактика самовдосконалення, програма підвищення рівня 

навчальних досягнень тощо). 

Таким чином професійне майбутнє у формі професійних домагань, яке 

старшокласник уявляє як потенційно можливе, як перспективу професійного 

зростання, виконує функції узагальнення досягнутого рівня та регуляції 
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активності як суб’єкта діяльності. Варто також відзначити, що вибір майбутньої 

професії, основу якого складають обґрунтовані, дієві та адекватні професійні 

домагання особистості, залежить від зовнішніх (специфіка профільного 

навчання, близьке соціальне оточення тощо) та внутрішніх факторів (загальні та 

індивідуальні здібності, рівень навчальних досягнень, сформованість 

професійно-важливих якостей тощо). Тому можна з упевненістю стверджувати 

про сформованість професійних домагань є необхідною передумовою 

усвідомленого та обґрунтованого професійного самовизначення особистості. 

Розкриємо взаємозв’язок понять домагання особистості та ціль, оскільки, 

незважаючи на їх функцію, це цілком самостійні наукові категорії. Ціль є, за 

визначенням О. Тихомирова [5], усвідомленим образом майбутніх результатів, 

це внутрішньо репрезентований бажаний стан, який організований у певну 

супідрядну динамічну систему цілей. Супідрядність означає те, що людина може 

вибирати з системи цілей одну залежно від її суб’єктивної значущості, власних 

можливостей і від переконання про можливу ефективність майбутньої 

діяльності. Вибір і прийняття цілі активності з сукупності можливих залежить 

від сформованого “Я” – образу особистості, усвідомлення його сутності й 

сформованого ставлення до себе, своїх можливостей і потенцій. При цьому 

обрана ціль, її складність, зміст і значущість є домаганнями особистості, 

реалістичність і дієвість яких та адекватна самооцінка спонукає до діяльності.  

Таким чином професійні домагання старшокласника та їх адекватна 

самооцінка визначають сформованість у нього готовності до обґрунтованого 

професійного самовизначення. При цьому їх сформованість визначає прагнення 

юнаків і дівчат обрати професію й досягнути в майбутньому цілей певної 

складності. При цьому професійні домагання старшокласника є динамічним 

особистісним утворенням, яке характеризує його прагнення досягти результату 

певного рівня складності у процесі професійного самовизначення. Вибір такого 

рівня складності ґрунтується на глибокому самопізнанні та самооцінці 

досягнутих ним попередніх результатів, які задають напрям його майбутньої 

активності.  
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С. А. Шумило 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ  

ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Виховання у школярів гуманістичних цінностей є нагальною        

потребою сучасної школи і викликом сучасності, оскільки дегуманізація 

суспільства негативно позначається на усіх сферах життя, особистих контактах і 


