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У статті проаналізовано проблему професійного самовизначення осіб із порушеннями ін-
телекту, яке відбувається в старших класах школи або після її закінчення. У статті наголошено, що 
одним із основних факторів, які визначають особливості вибору майбутньої професії та слідування 
обраному шляху, є структура та специфіка мотиваційної сфери досліджуваної категорії молодих 
людей, зокрема їхня трудова мотивація.

Авторами описано прояви мотиваційної сфери осіб із порушеннями інтелекту та деякі особли-
вості її розвитку під впливом освітнього середовища. Відзначено, що її дослідженню у спеціальній 
освіті приділялася недостатня увага, що особливо стосується питань формування саме трудової моти-
вації та її впливу на процес самовизначення молодої людини, яка повинна знайти своє місце в соціумі.

У статті проведено аналіз деяких мотиваційних факторів, які визначають розвиток дитини з 
порушеннями інтелекту в дорослу самостійну особистість, здатну приймати зважені й конструктивні 
рішення щодо власного трудового життя; це є задачею досить складною, зважаючи на інтелектуальну 
недостатність осіб цієї категорії, але здійсненою за умови організації комплексної корекційної, психо-
лого-педагогічної, профорієнтаційної роботи. Перелічено провідні мотиви вибору професії молоддю з 
інтелектуальними порушеннями, які загалом співпадають із мотивами їх однолітків, що розвиваються 
нормально, але мають певну специфіку, яка визначається особливостями мотивації та інтелектуальни-
ми вадами, притаманними досліджуваній категорії старшокласників або випускників шкіл. Описані 
деякі проблеми, що виникають під час професійного самовизначення молоді, починаючи з форму-
вання трудової мотивації, вибору професійного спрямування і закінчуючи початком трудового життя.

Авторами проведено аналіз мотиваційних чинників, що визначають вибір подальшої форми 
навчання чи початку трудового життя молоді з інтелектуальними порушеннями після закінчення шко-
ли. Відзначено, що кінцевою метою освітнього закладу є підготовка учнів з інтелектуальними пору-
шеннями до самостійного і свідомого вибору професії, в якій кожен з них має можливість реалізува-
тися як особистість, отримуючи задоволення не тільки від винагороди за працю, але й від процесу.

Ключові слова: професійне самовизначення осіб з порушеннями інтелекту, мотиваційні фак-
тори професійного самовизначення, мотиваційна сфера осіб з порушеннями інтелекту, мотиви вибо-
ру професії, професійна самореалізація.
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Питання трудової самореалізації молоді та визначення її професійних перспектив 
залишаються актуальними у будь-які історичні періоди розвитку людства, але саме в 
останні десятиліття вони вимагають особливих психолого-педагогічних підходів щодо 
свого вирішення. Однією з причин є те, що професійне самовизначення осіб з пору-
шенням інтелекту набуває особливого значення. Дослідженню цього питання приділя-
лося нібито багато уваги під час визначення задач та напрямків їх трудового виховання 
і навчання, але саме психологічні основи цих процесів досліджені не досить глибоко і 
всебічно. Особливо це стосується розвитку, структури та специфіки трудової мотивації 
підлітків та молоді з порушеннями інтелекту, на якій ґрунтується процес професійного 
самовизначення, побудова уявлень про себе як про людину, яка повною мірою включена 
в соціум та здатна не тільки очікувати від нього певного розуміння та прихильності, але 
й приносити йому користь.

Відомо, що формування психологічної готовності молодих людей до вибору про-
фесії визначається системою мотивів і потреб, які вони планують реалізовувати через об-
рану професію [1]. Знаючи про те, що однією з проблем осіб із порушеннями інтелекту є 
відсутність сформованості та збіднення їх мотиваційної сфери, одним із перших кроків на 
шляху до формування їхньої професійної орієнтації стає вивчення наявної у них системи 
мотивів, цінностей та інтересів та формування необхідних для подальшої профорієнтаці-
йної роботи навичок.

Проблема самовизначення може вважатися не тільки психолого-педагогічною,  
а й передусім філософською проблемою, оскільки пошук покликання в певній професії 
означає одночасно й пошук власного місця серед людей, пошук сенсу власного буття, 
самореалізація у ньому [2]. Під самовизначенням, з огляду на психологію, розуміють 
етап соціалізації, під час якого людина набуває готовності до самостійної, творчої діяль-
ності на основі усвідомлення і співвіднесення своїх потреб, можливостей і здібностей із 
соціальними запитами, що визначається системою її ціннісних орієнтацій. В. Ф. Сафі-
ним запропоновано формулу самовизначення «хочу-можу-є-вимагають», згідно з якою, 
складниками його змістовного ядра є чотири компоненти: мотиви (що співвідноситься з 
компонентом «хочу»); самопізнання як усвідомлення своїх якостей (компонент «є»); са-
мооцінка (компонент «можу»); вимоги суспільства, суспільні норми життя (компонент 
«вимагають») [3].

Сутність саме професійного самовизначення полягає в тому, що особистість усві-
домлює, наскільки її власні можливості, інтереси та бажання відповідають вимогам май-
бутньої професії, усвідомлює власну відповідальність за наслідки власного вибору профе-
сійного шляху. Головною метою професійного самовизначення за такої умови є поступове 
формування в особистості внутрішньої готовності самостійно й усвідомлено планувати, 
корегувати, реалізовувати перспективи власного розвитку. Результатом професійного са-
мовизначення стає самостійний (самостійне рішення про вибір професії, шляхів і форм 
професійної освіти), усвідомлений (знання стану свого здоров'я, здібностей, можливостей 
в освоєнні професії), адекватний (відповідно до можливостей) вибір оптимального про-
фесійного виду діяльності [4].

У більшості дітей, що розвиваються нормально, вибір подальшого шляху до отри-
мання професії відбувається на кінцевому етапі шкільного навчання і є результатом профо-
рієнтаційної роботи школи, сім'ї та громадськості. Але якщо навіть для старшокласників, 
які навчаються в масових школах, це виявляється складним завданням, то може здатися, 
що для підлітків і юнаків із вадами розвитку, особливо порушеннями інтелекту, отримання 
професії є завданням майже невирішуваним, їм просто треба прийняти варіант, обраний 
для них вихователями, ігноруючи власні бажання і потреби. Крім того, рівень інтелекту 
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особливо виокремлюється дослідниками як фактор професійного самовизначення, а для 
кожної професії існують певні критичні параметри інтелекту, якими не володіють особи з 
низькими розумовими здібностями [5]. Тому коло варіантів майбутнього працевлаштуван-
ня, з яких можна було б обирати, для таких осіб значно звужується. Висока конкуренція 
на ринку праці, труднощі самостійної орієнтації у питаннях працевлаштування стають 
серйозними перешкодами на шляху здійснення професійної діяльності осіб із порушен-
нями інтелекту. Але ці складності не повинні виключати вибір як такий і врахування його 
мотиваційної обумовленості.

У моделі Є. А. Клімова «Восьмикутник основних факторів вибору професії» [6] усі 
перелічені фактори, що характеризують ситуацію професійного самовизначення, можна 
одночасно вважати й мотивами означеного вибору, які відповідають на запитання, чому 
він здійснюється саме в такому або іншому напрямку. Вибір відбувається з урахуванням 
своїх схильностей та інтересів, здібностей і можливостей, престижності обраної професії, 
інформованості про неї, з урахуванням позиції батьків та однокласників, друзів і одно-
літків, потреб виробництва, а також наявності програми дій із вибору й досягненню про-
фесійних цілей. Будь-який підліток потребує допомоги в узгодженні всіх цих мотивів та 
вимог суспільства.

Під професійною мотивацією В. Е. Орел розуміє систему внутрішніх спонукань, 
які викликають трудову активність людини, направляють її на досягнення професійних ці-
лей та регулюють структуру і функції діяльності [1]. У підлітковому та юнацькому віці ця 
мотивація спрямована на досягнення мети самовизначення та надбання необхідних знань 
і вмінь під час отримання професійної освіти. На це вказує і В. А. Бурляєва, розглядаючи 
трудову мотивацію як дію конкретних спонукань, що обумовлюють вибір професії і три-
вале виконання обов'язків, пов'язаних з обраною професією [7].

Як було зазначено, мотиваційна сфера дітей та молоді з порушеннями інтелекту ви-
вчена не досить повно та різнобічно. Спеціальні дослідження, спрямовані на досліджен-
ня мотивів їх діяльності, нечисленні. Особливо це стосується молоді, яка стоїть на порозі 
визначення подальшого життєвого шляху після закінчення школи. Якщо дослідженню на-
вчальної мотивації присвячений певна низка робіт, результати яких є актуальними, поки ди-
тина зростає і формується, то трудова мотивація в них тільки згадується. Звісно, навчальна 
мотивація та її розвиток тісно пов’язані з трудовою мотивацією, яка починає формуватися 
ще задовго до підліткового віку майже паралельно з навчальною, але все ж зміст їх відрізня-
ється, несе різне смислове навантаження для молоді, тому і досліджуватися повинна окремо.

Слабкість мотивів діяльності та їх нестійкість – одне з типових проявів незрілості 
мотиваційної сфери учнів із вадами інтелектуального розвитку. Дослідники Л. С. Вигот-
ський, Г. М. Дульнев, Л. В. Занков, Н. Г. Морозова, Б. І. Пінський та інші відзначають нез-
рілість їх мотиваційно-потребової сфери, малорозвинену допитливість, слабке вираження 
і короткочасність спонукань до діяльності, обмеженість кола мотивів, недостатню сфор-
мованість соціальних потреб. Дітям та юнацтву цієї категорії важко усвідомлювати й ви-
будовувати ієрархічні та структурні відносини між мотивами, цілями, умовами, засобами 
певної діяльності, що проявляється в невмінні знаходити адекватні досягненню мети дії. 
Але все ж слід відмітити, що за належної роботи з такими дітьми відбувається позитивна 
динаміка в розвитку мотивації будь-яких видів діяльності. Для старшокласників харак-
терні досить стійкі мотиви практичної діяльності, доцільність якої вони повною мірою 
усвідомлюють і результат якої можуть спостерігати тут і зараз, отримуючи задоволення як 
від нього, так і від процесу діяльності як такого [8].

Старшокласники в окремих, добре зрозумілих, особистісно важливих для них си-
туаціях можуть підпорядковувати свою діяльність далеким цілям, спираючись на мотиви 
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досить складні та відірвані від теперішньої ситуації. Але цьому повинна передувати до-
сить складна виховна та корекційна психологічна робота.

Спостереження за молоддю з інтелектуальними порушеннями надають можливість 
зробити висновки про вплив емоційного ставлення до діяльності на стійкість мотиву. Ві-
домо, що афективно забарвлені мотиви діяльності можуть зберігатися і реалізовуватися 
учнями з інтелектуальними порушеннями досить тривалий термін. Навіть маючи справу з 
дітьми до підліткового віку, які відносяться до цієї категорії, можна відмітити, що похвала, 
позитивна оцінка суспільної значимості досягнутих нею результатів сприятиме форму-
ванню мотивації щодо цієї діяльності, спонукатиме якнайкраще проявити себе під час 
виконання завдання. Хоча і це відбувається, на жаль, не завжди. Для успішної адаптації 
осіб із порушеннями інтелекту в суспільстві, особливо якщо інтеграція в суспільство від-
бувається через посередництво трудових відносин, велике значення має наявність у них 
колективістських мотивів діяльності, які формуються особливо важко й довго [8].

Описуючи мотиваційну сферу підлітків та молоді з інтелектуальними порушення-
ми, можна відмітити в них низький рівень ініціативності, цікавості до всього нового і неві-
домого, відсутність прагнення і наявність тривог щодо здійснення дій, ніяк не пов’язаних 
із попереднім досвідом. Унаслідок цього на всіх етапах дитинства переважною для них 
залишається зовнішня мотивація, але протягом навчання і розвитку мотиви їхньої діяль-
ності стають більш диференційованими, тривалими та дієвими.

Для того, щоб випускник школи, який має інтелектуальні порушення, знайшов своє 
місце в житті, здобув уміння самостійно піклуватися про себе та нести відповідальність 
за своє життя в умовах обмежених можливостей, необхідно вже в ранньому віці формува-
ти у нього професійну мотивацію за допомогою ефективної системи орієнтування у світі 
професій, у побудові та підтримці трудових відносин [4]. У спеціальній педагогічній лі-
тературі досить багато приділяється уваги шляхам трудового виховання і навчання дітей, 
що мають вади інтелектуального розвитку, але не завжди описувані напрямки спираються 
на конкретні особливості їх мотиваційної сфери і реальність, з якою вони зустрінуться 
після закінчення школи. Особливо негативно впливає на подальшу професійну самореалі-
зацію молоді відсутність підтримки суспільства в наданні можливостей втілити на прак-
тиці сформовану в дитинстві та отроцтві трудову мотивацію та професійну спрямованість 
особистості, відсутність належної підготовки у професійній освіті, складність працевлаш-
тування та вузькість можливостей вибору з переліку доступних професій, який потребує 
ретельного перегляду.

Дослідники відмічають, що реалістичність професійних інтересів учнів з інтелек-
туальними порушеннями залежать від віку. На початку ознайомлення зі світом професій 
у них спостерігається широкий діапазон напрямків трудової діяльності, які їх цікавлять, 
причому серед обраних досить багато тих, в яких реалізуватися вони не в змозі. Це пояс-
нюється низькою критичністю цих учнів, недостатніми знаннями, малим життєвим досві-
дом і невідповідністю між їхніми інтересами і усвідомлюваними можливостями [5]. Пізні-
ше уявлення про обрані професії носять зазвичай практичну спрямованість, що пов'язано 
з характером трудового навчання в школі та з набутими трудовими навичками і вміннями. 
Але все одно досить довго в підлітків зберігаються прагнення до набуття недоступних 
для них спеціальностей, що також ускладнює професійне самовизначення через немож-
ливість реалізувати у власному житті те, що викликає справжній інтерес. Як зазначалося 
вище, інтереси і прагнення в осіб з порушеннями інтелекту формуються також важко. 
Лише до кінця навчання в школі вони починають віддавати перевагу доступним для них 
виробничим професіям, хоча реалізація навіть цих задумів може зустріти на своєму шляху 
певні складності [9].
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Навіть після закінчення школи чи професійного закладу освіти проблема не є вирі-
шеною, часто навіть загострюється. Молоді люди з інтелектуальними порушеннями від-
чувають труднощі під час працевлаштування, обумовлені низкою факторів: психологічна 
неготовність до моменту переходу від навчання до сфери професійної праці; відсутність 
чітких, конкретних життєвих перспектив, основною причиною чого є відсутність почуття 
соціальної захищеності; неадекватна самооцінка своїх здібностей і можливостей під час 
вибору професії; неготовність до подолання певних професійних труднощів [10].

Навіть на порозі реального вибору в молоді з порушеннями інтелекту на перший 
план виходить бажання здійснювати певний вид праці під впливом мотивації, пов’язаної 
із задоволенням потреб, далеких від сутності професійної діяльності, без усвідомлення 
необхідних кроків до здобуття вмінь і навичок, які знадобляться під час її здійснення. 
За спостереженнями Ю. О. Бистрової [11], підлітки з інтелектуальною недостатністю не 
завжди здатні співвідносити певні вміння та навички із зазначеними видами праці, які 
приваблюють їх певними незначними ознаками (естетика спецодягу, заробітна плата, 
мода; ототожнення зі шкільним предметом, що подобається; з людиною-представником 
певної професії, яка викликає симпатію).

Ю. О. Бистрова відмічає, що старшокласники з інтелектуальними порушеннями, 
яким було пропоновано визначити напрямок майбутньої професійної діяльності, не в змо-
зі взагалі зробити вибір або проявляють прихильність до декількох напрямків одночасно 
[11]. Це говорить про їхню неготовність до професійного самовизначення або про відсут-
ність у них чітко вираженого інтересу до піднятих питань та іноді до праці взагалі, в іншо-
му випадку – про розмитість інтересів до певних видів діяльності, відсутність уявлень про 
майбутнє, чітких уявлень про власні можливості та майбутнє життя хоча б на рівні мрій, і 
тим більше – на рівні планування.

На сучасному етапі розвитку спеціальної психології та педагогіки в ній домінує 
думка про те, що підлітки з вадами інтелектуального розвитку, як і всі їх однолітки, по-
винні проявляти самостійність у виборі майбутньої професії, а не приймати без аналізу 
і зважування всіх «за» і «проти» поглядів на власне майбутнє педагогів та батьків. Як 
вважає Ю. О. Бистрова, найбільшого значення вирішення цієї проблеми набуває в умовах 
інклюзивної освіти, коли підлітки з інтелектуальними порушеннями навчаються поряд з 
однолітками, які розвиваються нормально, й одночасно повинні прийняти рішення щодо 
майбутнього життєвого шляху в певній професії [11].

У випускному класі перед учнями з інтелектуальними порушеннями стоїть питання 
про вибір подальшої форми навчання чи початок трудового життя. У більшості випадків у 
цій ситуації вони вибирають один із декількох варіантів подальших дій [4]: 1) отримання 
групової думки, коли майже всі випускники обирають один, часто пропонований школою 
шлях, в якому вибір фактично відсутній. Подальші дії можуть вважатися неусвідомле-
ними, професійне самовизначення практично не відбувається. Головним мотивом таких 
старшокласників стає відмова від відповідальності та бажання не відрізнятися від біль-
шості. Іноді до такого варіанту схиляє сам освітній заклад, ігноруючи задачу мотивуван-
ня до самостійності у виборі життєвого шляху та допомоги в усвідомленні вихованцями 
власних бажань та інтересів; 

2) вибір такої професії, яка передбачає хороший фінансовий прибуток та є до-
сить престижною. Ще Є. А. Клімов, описуючи основні труднощі і помилки під час 
вибору професії підлітками, називав упередження честі, коли деякі професії вважа-
ються призначеними для людей «другого сорту» [6]. На жаль, такими людьми часто 
вважають осіб з порушеннями інтелекту, причому навіть вони самі. Описуваний вибір 
можуть здійснювати не стільки ті, хто має завищену самооцінку, скільки ті, хто не 
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бажає миритися зі своєю неспроможністю та кидає виклик зовнішнім та внутрішнім 
обмеженням. До речі, відомі випадки таких представників цієї категорії людей, які 
досягли мети шляхом постійної важкої праці над собою і самовдосконалення зазвичай 
із допомогою батьків та вихователів, які були готові їх підтримати. Хоча зазвичай од-
нією із задач вихователів за такого варіанту вибору стає аналіз рівня усвідомленості 
та розуміння випускником своїх фізичних, розумових та комунікативних можливостей 
у виборі професії; 

3) «вирішений варіант» або «нав'язана роль», для якої характерна ситуація прийнят-
тя молодою людиною батьківського вибору знову без урахування власних бажань дитини, 
навіть без спроби розібратися в її схильностях та інтересах. У цьому варіанті доцільною 
є робота із сім'єю учня, який має інтелектуальні порушення. Водночас спроби подолати 
саме батьківський опір та настанови виявляються найскладнішими. Відомі випадки, коли 
батьки зовсім відмовлялися бачити в дитині самостійну особистість, здатну робити вибір 
власного життєвого шляху, і проявляли схильність сприймати її як вічного малюка, не 
замислюючись про можливе майбутнє поза межами батьківської родини. Але іноді се-
ред мотивів вибору професії цієї категорії підлітків також висуваються бажання працю-
вати разом із батьками [12], що можна пояснити не стільки наслідуванням дітьми батьків, 
скільки найбільш чітким усвідомленням змісту професії, з якою вони знайомі з дитинства 
за умови, що батьки спілкувалися з ними на тему власної праці та, за можливістю, залуча-
ли їх до виконання простих дій;

4) «невизначений варіант», коли учням з інтелектуальними порушеннями абсолют-
но байдуже, де і з ким вчитися; коли вони, незважаючи на педагогічні впливи, залиша-
ються немотивованими на працю взагалі, не говорячи про професійне самовизначення. З 
одного боку, це пов’язано з психологічними особливостями цих підлітків, а з іншого – ви-
кликано помилками у формуванні трудової мотивації ще в дошкільному дитинстві, що у 
старших класах школи коректувати набагато складніше, іноді навіть неможливо.

За результатами дослідження М. К. Борщанської, після закінчення школи частина 
учнів з інтелектуальними порушеннями або залишається непрацевлаштованими, припи-
няючи також і навчання (інша частина підробляє час від часу виключно заради отримання 
власних грошей) або виконує важкі, некваліфіковані, низько оплачувані види праці, на-
вряд чи отримуючи від подібної роботи як фізичне, так і психологічне задоволення. Але 
досить велика частина молоді продовжує своє навчання в закладах професійної освіти, 
реалізуючи власні професійно-трудові мотиви, сформовані під час навчання в школі та під 
впливом батьківського виховання [10].

Дослідження Т. Г. Копилової [5] свідчать про те, що рівень професійної стійкості 
учнів з інтелектуальними порушеннями також є досить низьким. Молоді люди цієї катего-
рії часто змінюють як місце роботи, так і рід діяльності, не намагаючись набути глибини 
засвоєння певних трудових навичок в обраній професії, що суттєво збільшило би їхнє 
залучення до соціального життя.

Професійне самовизначення підлітків та молоді з вадами інтелектуального роз-
витку носить специфічний характер. Передусім на його процес впливають певні вимоги 
до інтелектуального розвитку, який має значення для самореалізації у професійній сфері, 
обмежуючи спектр видів трудової діяльності, доступних для таких осіб. З іншого боку, 
особливості мотиваційної сфери, пов'язані з наявністю інтелектуального дефекту, в низці 
випадків зумовлюють незрілість і недостатню усвідомленість професійного самовизна-
чення в таких молодих людей. Але одночасно слід враховувати їх потенціал, який може 
розгортатися та реалізовуватися в разі здійснення з ними поглибленої профорієнтаційної 
роботи одночасно з боку батьків, педагогів і психологів.
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Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок про те, що професійну орі-
єнтацію учнів із інтелектуальними порушеннями слід розглядати як комплекс пси-
холого-педагогічних заходів, спрямованих на розвиток їхніх професійних інтересів і 
схильностей відповідно до особистих мотивів, інтересів та здібностей цієї категорії 
осіб. Роботу слід починати з формування перш за все трудової мотивації, яка є осно-
вою прагнення до професійного самовизначення та пізніше – самореалізації. Наступ-
ним кроком стає пробудження, розгортання та підтримка реалістичних інтересів учнів 
до певних видів діяльності, які можуть стати у майбутньому основою їх професійного 
спрямування. Кінцевою метою освітнього закладу є підготовка учнів з інтелектуаль-
ними порушеннями до самостійного і свідомого вибору професії, в якій кожен з них 
має можливість реалізуватися як особистість, отримуючи задоволення не тільки від 
винагороди за працю, але й від процесу.

Роботу щодо формування професійного самовизначення учнів з інтелектуальними 
порушеннями можна вважати повною, обґрунтованою та результативною в тому випадку, 
коли здійснений весь комплекс виховних та психологічних впливів на учнів у профорієн-
таційному напрямку.
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The article analyzes the problem of professional self-determination of people with intellectual 
disabilities, which occurs in the senior grades of school or after leaving school. The article emphasizes that 
one of the main factors determining the features of choosing a future profession and following the chosen 
path is the structure and specifics of the motivational sphere of the studied category of young people, and 
specifically – their work motivation.

The authors describe the manifestations of the motivational sphere of people with intellectual 
disabilities and some features of its development under the influence of the educational environment. It is 
noted that insufficient attention has been paid to its research in special education, that especially concerns 
the formation of labor motivation and its influence on the process of self-determination of a young person 
who must find his place in society.

The article analyzes some of the motivational factors that determine the development of a child 
with intellectual disabilities into an independent adult personality able to make balanced and constructive 
decisions as for their own working life, that is a rather difficult task, taking into accunt the inherent 
intellectual disabilities of this category of people, but feasible under the condition of organizing a complex 
of correctional psychological and pedagogical career guidance work with them. There are listed the 
leading motives for choosing a profession by young people with intellectual disabilities, which generally 
coincide with the motives of their peers, who develop normally, but have certain specifics, determined 
by motivation in general and intellectual disabilities inherent in the studied category of high school or 
university graduates. There are some problems arising in the process of professional self-determination 
of young people described, starting with the formation of labor motivation, then choosing a professional 
direction and, finally, at the beginning of working life.

The authors analyzed the motivational factors that determine the choice of further form of education 
or the beginning of working life of young people with intellectual disabilities after leaving school. It is 
noted that the ultimate goal of the educational institution is to prepare students with intellectual disabilities 
for independent and conscious choice of profession, in which each of them has the opportunity to be 
realized as a person, enjoying not only remuneration for work but the process as well.

Key words: professional self-determination of people with intellectual disabilities, motivational 
factors of professional self-determination, motivational sphere of people with intellectual disabilities, mo-
tives for choosing a profession, professional self-realization.
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