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Материали за VIмеждународна научна практична конференция 

психология и социология 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ 

1С.психол.н. Панасенко Н.М. 
Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СМИСЛОУТВОРЮЮЧИХ МОТИВІВ 
НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ 

У ВИПУСКНИКІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ 

Постановка проблеми. Однією з найбільш актуальних проблем сучасної 
освіти є побудова такого процесу учення, який міг би бути основою формуван-
ня мотиваційної сфери учнів. 

Професійне самоусвідомлення розпочинається вже в старших класах сере-
дньої школи. Учні-старшокласники перебувають у процесі пізнання й самооці-
нки своїх наявних якостей відносно до майбутньої професії. Саме в цей період 
учні старших класів, особливо випускники, оцінюють наявні досягнення, пла-
нують напрямок і шляхи саморозвитку. До основних функціональних і струк-
турних комїіонешїв професійного самоусвідомлення обов'язково входить мо-
тиваційний компонент. 

А смислоутворюючі мотиви визначають внутрішнє ставлення індивіда до 
діяльності як до особистістю з н а ч у щ о ї , займають провідне домінуюче положен-
ня в мотиваційно-смисловій сфері особистості, визначають загальну спрямова-
ність діяльності, її місце в системі особистісних відносин і цінностей. Головни-
ми ознаками смислоутворюючих мотивів є: а) смислоутворююча функція, б) 
провідне місце в ієрархії мотивів діяльності індивіда. 

Метою статті є виявлення, на основі теоретичного та експериментального 
досліджень, особливостей впливу смислоутворюючих мотивів на вибір професії 
у випускників шкіл (на базі інтернатних закладів). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тісний зв'язок проблем пси-
холопі мотивації, психології особистості та психології регуляції діяльності ви-
значає складність досліджень смислоутворюючих мотивів, які розпочалися в 
60-7Q роках двадцятого сторіччя як частина досліджень смислів діяльності (А.Г. 
Ас молов, Ф.В. Бассін, Б С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, П.Я. Гальпє-
рін, В.ІТ Зінченко, Д.А. Леонтьев, В.В. Столін, О К. Тихомиров та ін.). Най-
більш важливими дослідженнями в даному напрямі по праву вважаються робо-
ти О.М. Леонтьєва та його послідовників. М І. Алексеева, Л.І. Божович, Е.Б. 
Гончарова, В.Грабал, М Ф Добринш, О К. Дусавицький, Л.К. Маркова, М.В. 
Ма тю хина, В А., Семиченко, Г.І. Щукина, та ін. під смислоутворюючими моти-
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вами, адекватними цілям діяльності, традиційно вважають мотиви пізнання. 
Вчені дійшли висновку, що усвідомлення індивідом значущості діяльності слу-
гує перетворенню пізнавальних мотивів на усвідомлювані мотиви навчання. 

В нашому дослідженні мотиви вибору майбутньої професії (а саме: мотиви 
власної праці, соціальної значущості праці, самоствердження в пращ та профе-
сійної майстерності) виділяються в якості смислоутворюючих, які у свою чергу 
є компонентом системи смислових утворень особистості. 

Організація та експериментальна база дослідження. Емпіричне 
дослідження проводилося у 2009 році на базі спеціалізованої загальноосвітньої 
школи-інтернату І - III ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у м. Буча, Київської області серед учнів 1 1 класу. 

Методами дослідження стали: теоретичний аналіз літератури, анкетуван-
ня, тесту вання і метод статистичної обробки результатів. З метою вивчення 
найважливіших, з нашої точки зору, особливостей розвитку професійної моти-
вації та спрямованості в учнів-випускпиків було обрано такі методики: анкета 
для школярів; анкета «Мотиви вибору» для вивчення мотивів майбутньої про-
фесійної діяльності; диференційпо-діагностичний опиту вал ьник (ДЦО) Є.О. 
Клімова для визначення професійної спрямованості особистості; «Карта інте-
ресів» (визначення провідних інтересів учнів); методика Джона Холланда для 
оцінки професійного типу особистості учня; 

Результати дослідження. За вказаними вище методиками було отри-
мано результати, які, на наш погляд, розкривають особливості розвитку 
смислоутворюючих мотивів у випускників інтернатних закладів. 

За результатами проведеної «Анкети для школярів» більшість учнів, а саме 
70,8 % відповіли, що вже визначилися з майбутньою професією, причому 79, 2 % 
зробили це самостійно, а 20, 8% - за порадою батьків. Дуже хочуть мати саме обра-
ну професію 75,0 %, а для 25,0 % - це особливого значення не має. Більшість учнів 
вважають, що їхні здібності переважно відповідають вимогам майбутньої професії, 
а саме 75,0 %, а 12, 5 % вважають, що їхні здібності повністю відповідають обрашй 
професії. На перше місце поставили те, що у обраній професії найбільше приваб-
лює можливість отримувати від неї задоволення. На другому місці за привабливіс-
тю опинилися можливість отримати престижну професію та те, що вона надасть 
можливість розкрити свої здібності. Бажання бути корисним суспільству та багато 
заробляти займає третю позицію. Більшість учнів готові до спілкування з людьми 
стільки, скільки це буде потрібно для роботи, а саме 66,7 %. А якнайчастіше спіл-
куватися з людьми воліють 33,3 %. Без особливих труднощів організовувати та ке-
рувати зможуть 50,0 %, стільки ж учнів вважають, що зможуть справитися з управ-
лінням людськими ресурсами. Серед учнів нашої вибірки 29,2 % вважають, що 
зможуть у майбутньому навчати інших без особливих труднощів та 70,8 % вважа-
ють, що зможуть з цим справитися. До роботи, пов'язаної з відповідальністю, най-
більше готові 20,8 %, а 79,2 % - до відповідальності у необхідних межах. До робо-
ти, пов'язаної з великим ризиком, готовий тільки 1 учень. Стосовно привабливості 
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майбутньої професії, то на перше місце учні поставили можливість допомагати лю-
дям; на друге - можливість бути незалежним від керівників і колег; на третє - мож-
ливість навчати інших; на четверте - можливість захищати людей і на останнє міс-
це поставили можливість керувати людьми. Серед респондентів 52,5 % відповіли, 
що мають повну та досить значну інформацію про сучасні професії. Навчальна ус-
пішність серед учнів, що відповіли на питання анкети, така: 33, 3 % навчаються пе-
реважно на 9-11 балів, а 66,7 % - на 7-8 балів. Тобто, середня успішність серед уч-
нів нашої вибірки - 8 балів. 

У таблиці 1 наведені результати дослідження, проведеного за анкетою 
«Мотиви вибору». 

Таблиця 1 
Результати дослідження за анкетою «Мотиви вибору» 

Рівні розвитку' мотиву (%) 
Назва мотивів Низький рівень (%) Середній рівень 

(%) 
Високий рівень 

(%) 
МВП 8,3 87,5 4,2 
МСЗП 16,6 83,4 0 

% 

МСП 33,3 66,6 0 
МПМ 62,5 33,3 4,2 

У таблиці: МВП - мотиви власної праці, МСЗП - мотиви соціальної зна-
чущості праці, МСГІ - мотиви самоствердження в праці та МГІМ - мотиви про-
фесійної майстерності. 

Як видно з таблиці 1, найнижчу сформованість серед смислоутворюючих 
мотивів мають мотиви професійної майстерності, а от мотиви власної праці, 
мотиви соціальної значущості праці та мотиви самоствердження в праці мають 
здебільшого середній рівень розвитку. Але у 4,2 % учнів мотиви власної пращ 
та мотиви професійної майстерності вже мають високий рівень розвитку. 

Результати, отримані після проведення дифереиційно-діагностичного опи-
тувальника (ДДО) С.О. Клімова, вказують на те, що більшість учнів нашої ви-
бірки здатні працювати у професіях типу «людина-людина», а саме 41,6%, 
29,2% - у професіях типу «людина - художній образ», по 12,5% - у професіях 
типу «людина-природа» та «людина - техніка» і лише 4,2% схильні працювати 
у професіях типу «людина - знакова система». 

У таблиці 2 наведені результати дослідження за «Картою інтересів». 
Наведені у таблиці 2 результати визначення провідних інтересів учнів і ді-

агностики пізнавальних інтересів, підтверджуються результатами дослідження, 
проведеного за допомогою методики Джона Холланда для оцінки професійного 
типу особистості учня. Реалістичний тип особистості в нашій вибірці не вияв-
лений. Соціальний та підприємницький - мають по 25,0 %, конвенціональний 
та артистичний тип особистості мають по 20,8%, а от інтелектуальний - мають 
8,33% учнів нашої вибірки. 
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Таблиця 2 
Результати дослідження за анкети) «Карта інтересів» 

№ в 
« Карті 
інтересів» 

Професія Кількість (в %) Кількість осіб 

КІ-4 Медицина 12,5 3 
Ю-18 Журналістика 16,6 4 
Ю-19 Суспільна діяльність 29,2 7 
КІ-20 Педагогіка 20,8 5 
КІ-21 Право, юрисі іруденція 16.7 

j 4 
КІ-22 Сфера обслуговування 4,2 1 
Всього. 100 24 

by в проведении кореляцшнии аналіз результатів нашого дослідження за 
критерієм Спірмена. За яким мотиви власної пращ в учнів 11-х класів школи-
інтернату мають негативну кореляцію з бажанням у майбутній професії навчати 
інших, тобто вони більш зосередженні на власному професійному розвитку та 
не схильні до навчання інших. Також ці мотиви мають негативний кореляцій-
ний зв'язок з бажанням мати роботу, яка буде пов'язана з відповідальністю. 
Мотиви соціальної значущості праці здебільшого мають учні, схильні працюва-
ти у майбутньому у професіях, які належать до системи «людина-природа» та 
негативно пов'язані з бажанням працювати у журналістиці. Розвиненість моти-
вів самоствердження в праці мають позитивний кореляційний зв'язок з бажан-
ням мати роботу7, яка буде пов'язана з відповідальністю та з роботою у сфері 
обслуговування і негативно з навчальною успішністю та інтелектуальним ти-
пом особистості. Тобто вони не пов'язують відповідальність у роботі з власною 
навчальною успішністю та не вважають таку роботу інтелектуальною. Мотиви 
професійної майстерності мають негативний кореляційний зв'язок з роботою у 
системі «людина-природа», що вказує на те, що учні не вважають за можливе у 
цих професіях набути професійної майстерності (на відміну від професій у сис-
темі «людина-людина», де ця майстерність є необхідною). Очевидно, учні вва-
жають, що робота у журналістиці вимагає відповідальності та навчальної успі-
шності, а у сфері обслуговування та торгівлі навчальна успішність не потрібна. 

Виявлені особливості ВПЛИВУ смислоутворюючих мотивів на вибір профе-
сії у випускників школи-штериату дають можливість для розроблення рекоме-
ндацій щодо удосконалення методів професійної орієнтації в закладах освіти. 

ВИСНОВКИ 
Смислоутворюючі мотиви визначають ставлення випускника до майбут-

ньої професійної діяльності як до особистісно значущої, займають провідне до-
мінуюче положення в мотиваційно-смисловій сфері їхньої особистості, визна-
чають загальну спрямованість діяльності. 
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Більшість серед учнів нашої вибірки схильні до праці у професіях типу 
«людина-людина» та у професіях типу «людина - художній образ». Також 
з'ясовано, що чим вищим є рівень еформованості мотивів самоствердження в 
праці, тим більшою буде схильність до відповідальності в майбутній професій-
ній діяльності. Учні не пов'язують відповідальність у роботі з власною навча-
льною успішністю та не вважають роботу у сфері обслуговування та торгівлі 
інтелекту альною. Було з'ясовано, що чим вищим є рівень розвитку мотивів вла-
сної праці у випускників, тим більше це впливатиме на небажання мати відло-
ві дальн\' роботу. 

Отже, ієрархію смислоутворюючих мотивів у випускників школи-
інтернату складають мотиви: професійної майстерності, соціальної значущості 
праці, самоствердження та власної праці. В О Ш І здатні здійснювати зворотній 
вплив на трудову поведінку особистості. 

Формування смислоутворюючих мотивів активізує навчально-виховиий 
процес, надасть можливість вдосконалити знання і вміння, підвищить інтелек-
туальний рівень випускників, що є основою їхнього адекватного вибору майбу-
тньої професії. 

Як видно з проведеного дослідження, учні-випускники у виборі майбут-
ньої професії не завжди керуються вимогами до професії та власними психоло-
гічними особливостями. 

Однак, якщо вибір уже здійснений, учні хочуть оволодіти саме певними 
професіями, то тоді можна говорити про необхідність застосування спеціально 
розробленої корекційно-розвивальної програми, завдяки якій учні отримають 
необхідні знання, вміння й навички для ефективної в майбутньому професійної 
діяльності. 
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