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У статті розглядається теоретичне осмислення сутнісного змісту ціннісного самовизначення
особистості, пошук оптимального шляху та ефективних освітньо-виховних чинників формування
особистості та її ціннісного самовизначення, що на даний час є нагальною потребою і важливою
умовою подальшого державотворення в Україні.

Ключові слова: особистісне самовизначення, особистість, психосоціальна ідентифікація,
самовизначення, світогляд, ціннісні орієнтації, цінності.

В статье рассматривается теоретическое осмысление сущностного содержания ценностного
самоопределения личности, поиск оптимального пути и эффективных образовательно-
воспитательных факторов формирования личности и ее ценностного самоопределения, что в
настоящее время является насущной необходимостью и важным условием дальнейшего государства
в Украине.

Ключевые слова: личностное самоопределение, личность, мировоззрение, психосоциальная
идентификация, самоопределение, ценности, ценностные ориентации.

In the article the theoretical understanding of the essential content of valuable self-identity, search for
optimum path and effective education and educational factors shaping identity and values of self-determination,
which is now a pressing need and an important condition for further state in Ukraine.

Key words: personal self-identity, psychosocial identity, self-determination, values, vision.

Постановка проблеми. У ранньому юнацькому віці у зв’язку з необхідністю самовизначення у
молодої людини виникає потреба розібратися в навколишньому світі, у самій собі, яка набуває
першорядного значення. Цей процес являє собою становлення світогляду старшокласника: вироблення
ним власних поглядів на сферу науки, суспільного життя, моралі, побудову власної картини світу на
основі фрагментарних уявлень про себе та навколишній світ, які були сформовані на попередніх етапах
розвитку. Процес становлення світогляду вирішальним чином впливає на весь психічний розвиток
молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній психології ціннісне самовизначення
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особистості розглядається у взаємозв’язку з особистісним самовизначенням (Г.О. Балл, І.Д. Бех,
О.І. Баришева, Н.А. Кирилова, В.І. Шинкарук). Серед численних зарубіжних  досліджень слід виділити
феноменологічні концепції  (Е. Гінзберг, Е. Еріксон, Г. Хойруп та ін.), у яких показано взаємозв’язок і
єдність життєвого та ціннісного самовизначення.

Метою написання статті є обґрунтування поняття самовизначення особистості у психології
та дослідження психологічних особливостей ціннісного самовизначення особистості в ранньому віці.

Виклад основного матеріалу. Проблема самовизначення – одна з головних у питанні розвитку
особистості людини. Тривалий час у вітчизняній психології ця проблема була неактуальною, хоча саме
поняття «самовизначення» вживалося в науковій літературі досить широко (життєве самовизначення,
соціальне самовизначення, особистісне самовизначення, ціннісне самовизначення). Увага приділялася
переважно професійному самовизначенню, існування ж інших аспектів самовизначення лише
декларувалося [10].

У вітчизняній психології поняття «самовизначення» розглядається як  готовність людини
усвідомлено й самостійно планувати та реалізовувати перспективи свого розвитку, процес активного
визначення індивідом свого місця в навколишньому середовищі, у суспільних відносинах, з’ясування
сенсу свого життя на основі особисто створеної системи ціннісних орієнтацій, здатність людини до
свідомого визначення основних ліній свого розвитку [11]. 

Головним компонентом у самовизначенні особистості вчені виділяють процес вибору, який
людина здійснює свідомо і цілеспрямовано, у якому усвідомлюється, формується і реалізується життєва
позиція особистості. З точки зору психологічного змісту, самовизначення є самореалізацією і втіленням
у життя обраних особистісних цінностей [1]. 

У психологічному плані особистість, яка самовизначилася, на думку Ж.М. Грищенко [3], – це
суб’єкт, який усвідомив, що він хоче (цілі, життєві плани, ідеали), що він може (свої можливості, нахили,
дарування), що він є (свої особистісні й фізичні властивості), що від нього чекає колектив, суспільство. 

У ситуаціях самовизначення особистість не лише має можливість вибору, але й поставлена перед
необхідністю вироблення й реалізації своєї власної думки, оцінки оточуючого. У подібних ситуаціях
людина, вибираючи, самовизначається, реалізує у практичній діяльності, у спілкуванні потенціал своїх
ставлень, впливаючи на хід подій, стаючи суб’єктом формування умов свого життя. Оволодіваючи самим
процесом самовизначення, свідомо визначаючи свій життєвий шлях, свою життєву позицію, особистість
не лише стає суб’єктом власної життєдіяльності, вона творить себе саму, перебудовує свій внутрішній
світ, стає суб’єктом саморозвитку, самореалізацїї, самовиховання, проявляючи таким чином свою
активність.

Самовизначення у психології – це відносно самостійний етап соціалізації, сутність якого полягає
в усвідомлені  особистістю мети й сенсу життя, її готовності до самостійної життєдіяльності на основі
співвіднесення своїх бажань, наявних якостей, можливостей і вимог, висунутих до неї з боку оточення
і суспільства [12].

Тільки самоусвідомлююча особистість може стати справжнім суб’єктом власного життя. Як
зазначає Б.С.Круглов [4], індивід, який усвідомив свою індивідуальність і водночас належить до
суспільства, що реалізував і те, і інше, стає особистістю. У вмінні з’єднувати свої індивідуальні
особливості, свої статусні, вікові можливості, власні домагання з вимогами суспільства, оточення
проявляється особистісна зрілість.

Значущість цінностей у житті людини та суспільства була усвідомлена ще в античності. Вже в
античній філософії складаються теоретико-ціннісні концепції. Старогрецькі мислителі прийшли до
розуміння того, що існує єдиний ціннісний початок, який об’єднує поняття доброго, прекрасного,
істинного. Сучасна психологія за допомогою поняття «цінності» і «ціннісні орієнтації» намагається
описати механізми поведінки і діяльності людини. Система цінностей служить ефективним соціальним
регулятором. У ній зафіксовані критерії соціально визнаного і схваленого в даному суспільстві, яке
виражається в системі норм, ідеалів, стереотипів поведінки. Засвоєння цих критеріїв на рівні структури
особистості складає необхідну основу формування особистості та  підтримку нормативного порядку в
суспільстві. Найважливішим елементом ціннісних відносин у суспільстві є система ціннісних орієнтацій
людини. Система ціннісних орієнтацій утворює змістовну сторону спрямованості особистості й виражає
внутрішню основу її ставлення до дійсності [6].
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Уперше до проблеми самовизначення звернувся С.Л.Рубінштейн [9], який розглянув дану
проблему в контексті умов, що детермінують життєдіяльність особистості. На основі запропонованого
С.Л. Рубінштейном принципу: «зовнішні причини діють через внутрішні умови» самовизначення
трактується як самодетермінація, на відміну від зовнішньої детермінації. Таким чином, підкреслюється
активний, свідомий характер людського існування і життєдіяльності, роль суб’єкта в керуванні своїм
життям: специфіка людського існування полягає в мірі співвіднесення самовизначення і визначеності
іншим (умовами, обставинами). 

Відомий український дослідник соціального самовизначення особистості В.І.Панок [7] зазначає,
що  система ціннісних орієнтацій складається в процесі соціалізації й виховання особистості, вбирає в
себе різні форми й різні взаємодії суспільного й індивідуального в особистості, формується під впливом
зовнішнього середовища шляхом оволодіння підростаючою особистістю тими чи іншими формами та
способами діяльності, засвоєння певних систем, потреб. Велику роль у цьому процесі відіграє власний
соціальний досвід індивіда, індивідуальні обставини життя. Отримана інформація, що пройшла через
призму внутрішнього світу дитини, внутрішніх регуляторів поведінки, оцінюється, критично
опрацьовується, трансформується у її самосвідомості. На її основі особистість реалізує засвоєні в
суспільстві цінності, норми, правила не автоматично, а у зіставленні зі своїми переконаннями, планами,
цілями [7].

Головним джерелом активності людини є її потреби, усвідомлення нею необхідності у чомусь: чи
то для життєдіяльності організму, чи для розвитку особистості. Задля реалізації більш високих потреб
людина може відмовитися від задоволення біологічних потреб і, навпаки, духовні потреби можуть стати
причиною обмеження матеріальних потреб [11].

Стаючи в процесі формування суб’єктом пізнання, спілкування та праці, індивід усвідомлює своє
суспільне становище, вибирає власну систему цінностей, визначає життєві цілі та ідеали, знаходить
способи їх реалізації. Основним змістом ціннісних орієнтацій виступають політичні, світоглядні,
моральні переконання людини, глибокі й постійні звички, моральні принципи поведінки. У ціннісному
виборі реалізується суттєва людська потреба самореалізації, досягненні максимальної повноти життя.
Предметом ціннісного вибору стає будь-яка сфера життєдіяльності особистості: трудова, суспільно-
політична, сімейно-побутова, оскільки в кожній із них людина рано чи пізно повинна визначитися. 

Відомий російський психолог Д.О.Леонтьєв [5] зазначає, що ціннісне самовизначення особистості
є результатом і продовженням розвитку самосприйняття, рефлексії, самооцінки, самоконтролю, виникає
на певній стадії розвитку самосвідомості та є складовою загального процесу становлення особистості.
Структурні складові особистості, у тому числі її світоглядні та духовно-ціннісні орієнтири, на
перспективу визначаються розвиненою свідомістю, творчим мисленням, рівнями розвитку мотивації
соціальної поведінки, домінуванням суспільної  активності, багатством зв’язків із світом.

Головним чинником ціннісного самовизначення особистості, зауважує Г. Д’яур [3], є
самосвідомость особистості, що є  складною суб’єктивною системою. Людина стає особистістю, коли
в неї формується образ – Я. Формування образу – Я пов’язане з розвитком свідомості людини, яка
активно та вибірково фіксує в ідеальних образах предмети, явища, процеси зовнішнього світу, здатна
перетворювати його. Для цього свідомість розвиває такі функції, як програмування діяльності,
прийняття рішень, їх реалізація з урахуванням істотних зовнішніх умов. Взаємодіючи із зовнішнім
середовищем та іншими людьми, людина неминуче виділяє і себе як об’єкт, який реально існує в часі
та просторі, який можна і треба змінювати відповідно до поставлених цілей. Важлива складова
свідомості – самосвідомість – відображає внутрішню сутність самого себе як суб’єкта. Людина пізнає
свій духовний світ, оцінює свої можливості, здібності та поведінку [3].

Формування особистості з високими моральними властивостями та ідеалами є важливим
завданням гуманістично орієнтованого виховання. Моральна свідомість людини формується протягом
тривалого часу. Підсумком цього процесу є ціннісне самовизначення, яке значною мірою превалює в
ранньому юнацькому віці. Людина, яка здійснила моральне самовизначення, починає демонструвати
моральну активність. Останню можна розглядати, як діяльнісне буття свідомості і волі, спрямоване на
реалізацію морально необхідного.

Саме в ранній юності у людини загострюється увага до свого духовного світу, виникає прагнення
й активізуються пошуки можливостей до самовизначення. Акти  самопізнання, самоствердження,
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самовизначення, саморегуляції стають однією з найнеобхідніших потреб особистості. Ступінь розвитку
цієї потреби стимулює формування найважливіших особистісних утворень, у тому числі самосвідомості.
Поряд із збереженням стихійної лінії її розвитку в цей період з’являється активність самого суб’єкта у
цьому процесі. 

Як вважає Є.А. Шумілін [12], для юності характерна підвищена увага до внутрішнього світу
людини, певна вікова інтровертованіть. Відкриття особистістю свого внутрішнього світу – це важлива
й радісна подія, але вона спричиняє багато тривожних, іноді драматичних переживань, бо внутрішнє
«Я» може не збігатися із зовнішньою поведінкою, актуалізуючи проблему самоконтролю. 

Формування моральних цінностей, на думку Г. Д’яур [3], пов’язане з відповідним потенціалом
самовизначення, з такими феноменами, як обов’язок і совість. Обов’язок виступає першим внутрішнім
заломленням моральних вимог у структурі особистісної детермінації соціальної поведінки. Совість
розвивається як усвідомлення і переживання обов’язку. Моральні цінності є цінностями вищого порядку,
порівняно із цінностями відносно індивідуальної діяльності. Тому ціннісне самовизначення
старшокласників є загальнішим у порівнянні з професійним та рольовим самовизначенням, які можна
розглядати як похідні від першого.

Висновки. Таким чином, ураховуючи з розглянуті теоретичні підходи розуміння самовизначення
особистості, можна зробити висновок про те, що особистісне самовизначення може конкретизуватися
в різних сферах життєдіяльності - у професійному, соціальному, ціннісному самовизначенні.
Самовизначення найчастіше пов’язують учені із вибором відповідної діяльності, у якій якнайкраще
розкривається потенціал людини.

У ситуації ціннісного самовизначення особистість поставлена перед необхідністю вироблення й
реалізації власної думки, оцінки оточення, має можливість вибору одних можливостей та відмову від
інших, реалізує в практичній діяльності, у спілкуванні потенціал своїх ставлень, впливає на хід подій,
стаючи суб’єктом формування умов власного життя [48].

Ціннісне самовизначення особистості реалізується ієрархізованою структурою ціннісних
орієнтацій. Цінності різних рівнів детермінують самовизначення особистості на всіх рівнях
життєдіяльності. При цьому існує ієрархія цінностей. Кожен наступний рівень самовизначення
підпорядковує та включає в себе попередній, організовуючи й інтегруючи його на еволюційно вищому
рівні. 

Отже, ціннісне самовизначення старшокласників, пошук свого місця у світі немислимі  без
формування світогляду як системи знань про навколишній світ. Ціннісні пошуки молодої людини
пов’язані також з усвідомленням сенсу життя, а також із розвитком рефлексії та самоаналізу. Для
раннього юнацького віку характерна глобальна, загальна постановка питання про сенс життя і пошук
такої ж універсальної відповіді на нього, що пояснюється особливостями їх мислення. 

ЛІТЕРАТУРА
Авдуевская Е. П. Проблема юношеского самоопределения в практике школьной психологической1.
службы / Е. П. Авдуевская, Т. А. Араканцева // Введение в практическую и социальную
психологию : пособие для дополн. образования. – М. : Смысл, 2006. – 373 с.
Грищенко Ж. М. Самоопределение молодежи : опыт социальной типологии // Социол. исслед. –2.
2000. – № 7. – С. 94 – 96.
Д’яур Г. Духовні цінності як характерні індикатори особистості / Г. Д’яур // Рідна школа. – 2006. –3.
№ 10. – С. 24 – 26.
Круглов Б. С. Социальная направленность личности //Формирование личности старшеклассника /4.
под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Педагогика, 1999. – С. 12 – 25.
Леонтьев Д. А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного5.
будущего / Д. А. Леонтьев. – М. : Академия, 2005. – 164 с.
Мартынюк  И. О. Проблемы ценностного самоопределения молодежи / И. О. Мартинюк. – К. :6.
Наук. думка, 2003. – 116 с.
Панок В. Г. Соціальна активність особистості старшокласників / В. Г. Панок, Ю. О. Привалов. –7.
К. : ЦЕП, 2003. – 112 с.
Папуча М. В. Психологія ранньої юності : навч.–метод. посібник / М. В. Папуча. – Ніжин : Ред.–8.

465

ПСИХОЛОГІЯ



видавничий відділ НДПУ, 2001. – 137 с. 
Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн. – М. : Просвещение, 1987. – 289 с.9.
Сафин В. Ф. Психологический аспект самоопределения личности / В. Ф. Сафин, Г. П. Новиков //10.
Психологический журнал. – 2001. – Т. 5. – № 4. – С. 65 – 73.
Сметаняк В. І. Особистісне самовизначення і свобода в ракурсі взаємної детермінації /11.
В. І. Сметаняк // Соціологія, психологія : зб. наук праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004.- Вип. 8. –
С. 53 – 59.
Шумилин Е. А. Психологические особенности личности старшеклассника / Е. А. Шумилин. – М. :12.
Педагогика, 2000. – 152 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Марина Кондес - студентка VI курсу факультету педагогіки та психології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність
«Психологія».

Надійшла до друку 10.06.2013р.

УДК 616-084
Надія Коцур 

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

У статті висвітлюється проблема здоров’я населення і безпеки держави, яка потребує
комплексного підходу у розв’язанні нацією цивілізаційних завдань. Розкриваються вирішальні чинники,
які  мають  вплив на здоров’я і безпеку держави, окреслюються нові концептуальні підходи до
організації функціонування сфери охорони здоров’я.

Ключові слова: нація, здоров’я, національна безпека, цивілізаційні виклики, профілактика,
демографічні процеси,  психологічний стан.  

В статье освещается проблема здоровья населения и безопасности государства, которая
требует комплексного подхода в решении нацией цивилизационных задач. Раскрываются решающие
факторы, которые оказывают влияние на здоровье и безопасность государства, определяются новые
концептуальные подходы к организации функционирования здравоохранения.

Ключевые слова: нация, здоровье, национальная безопасность, цивилизационные вызовы,
профилактика, демографические процессы, психологическое состояние.

The article highlights the issue of public health and safety of the state, requires an integrated approach
to solving problems of civilized nation. Disclosed are critical factors that affect the health and safety of the
state, determined by new conceptual approaches to the functioning of health care.

Key words: the nation, health, national security, and civilizational challenges, prevention, demographic
processes, the psychological state

Постановка проблеми. У сучасних умовах соціально-політичної нестабільності кліматичних
змін, техногенних катаклізмів, інтенсифікації, високої мобільності, питання збереження і зміцнення
здоров’я людини  потребують першочергового розв’язання. Саме категорія здоров’я в сучасному
цивілізованому суспільстві виступає «візитною карткою» соціально-економічної зрілості, культури і
процвітання держави.   

На початку  третього тисячоліття здоров’я людини розглядається  не лише як найбільша  соціальна
цінність,  а й вирішальний чинник  економічного розвитку, конкурентоспроможності і продуктивності
праці, росту добробуту країни і рівня життя її громадян. В умовах глобалізації, нових цивілізаційних
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