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Abstract: 

The design of the professional identity has always been one of the biggest problems which are facing the updates of human. In modern 
conditions are changing stereotypes, norms and patterns of behavior that are the basis of the identity of the person and building the image 
of the 'I' becomes more important. 

It is experimentally proven that the developed and approved innovative training is an effective tool for establishment of professional 
identity of the personality to the pedagogue. 

Presented from as concepts of forming a professional identity by modernizing and increasing the capacity of symbolically conscious-
ness of students, can be used to improve the quality of teaching in higher education, training master degree students in the social sciences 
and humanities. 
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1. Въведение 

Проектирането на собствената си професионална иден-
тичност винаги е било един от най-големите проблеми, пред 
които се изправя самоактуализиращия се човек. В съвременни-
те условия се променят стериотипите, нормите и моделите на 
поведение, които са в основата на идентичността на личността 
и изграждането на образа на „Аза” става все по-важен. 

Erik Erikson назовава главната криза на юношеството ка-
то «кризата на идентичността». Тя произхожда в този период 
на жизнения цикъл, когато всеки млад човен е длъжен да раз-
вие най-ефективните действени елементи от детството и създа-
де надеждност свързана с настъпващите съвършенни главни 
перспективи за бъдещите години. Главната перспектива, която 
личността набелязва ще определи значителното сходство меж-
ду неговата личност и желаната професия. Тя ще идентифици-
ра значителните прилики, по които човек определя за себе си и 
фактите, които се разкриват пред него неочаквано.   

Въпреки индивидуална работа по проблема на идентич-
ността на [6,7,11], наличието на многообразни подходи към 
такива изследвания и терминологичната неопределеност, ус-
ложняват задачата за създаване на цялостна концепция на 
професионална идентичност на личността.  

Значението на научните изследвания се дължи на факта, 
че в резултат от опознаване на себе си често се явяват несъв-
местими с отделните съставляващи на "Аза" (криза на иден-
тичността), което създава съществени затруднения на личност-
та и професионалното ú самоопредяне. Чувството за идентич-
ност създава условия за среща на човека със собствената инди-
видуалност, но не като отлежаващ (статичен) фундамент, а като 
динамичен процес на личностно и професионално самоопреде-
ляне.  

Това проучване е особено вярно по отношение на студен-
тите в педагогическите специалности, в обществените и хума-
нитарните науки, защото тяхната самоличност по същество се 
явява основен „инструмент” за ефективната педагогическа, 
психологическа и психодиагнодстична дейност. 

2. Особености на изследването 
Необходимостта за това изследване, се обосновава от 

съвременното състояние на педагогическите науки и практики. 
Броят на практикуващи педагози се увеличава,  тяхното влия-
ние също нараства, но това не означава, че се повишава качест-

вото на обучение на учениците. Подготовката на съвременния 
специалист педагог, е длъжна да бъде ориентирана към профе-
сионалното саморазвитие и самоизмерване на промяната на 
личността им.  

Според теорията на Дж. Сьюпер  за „конкурентност на 
Аза-концепция и професии” човек не осъзнава още професията, 
в която ще съхрани собствените си представи за себе си, а 
„навлиза в професия”, непозната за него. Човек несъзнателно 
търси професия,  в която да запази съответствието на собстве-
ните си възгледи и усъвършенствайки се към избраната профе-
сия, той ще се стреми към изпълнението на тази концепция,  
очаква да осъществи това съответствие. Несъмнено човек се 
озовава в един малък свят, и не е сигурен в този момента какво 
прави. По този начин, професионална идентичност ще се фор-
мира, когато ще придобие знания и умения, които ще се отра-
зяват и въплатят у него. Това е едно от условията на формиране 
на личностната професионална идентичност, което се явява 
един от начините за формиране на „Аза”. 

Характерът на връзката между подсъзнанието и съзнани-
ето, може да играе водеща роля. Символното съзнание се разг-
лежда като неосъзнаване на рационалното ниво на глобалния 
свят на човека в света, без което човек може да постигне цяло-
стта.  

Символното съзнание се появява най-рано в развитието, 
като онтогенеточна сложна форма на съзнанието. Според К.Г. 
Юнг [9], адекватното използване на  символи от човек, е с цел 
„да актуализира своя собствен опит и да извърши експертиза за 
разбиране на човешките взаимоотношения” [9]. Въпреки това, 
функцията на „символ и символика на субективните права” все 
още не са адекватно отразени в психологическата наука и по 
разглеждания проблем по отношение на формиране на човеш-
кото съзнание, приоритетното значение се дава на знаците.  

Професията на педагога-психолог е висша степен на ху-
манистична професия. Да се стане професионален педагог и 
психолог е немислимо, без да се изгради богата културна база, 
тъй като „култура определя системата на ценностни понятия, 
регулира индивидуалното и социално поведение на човека, 
служи като основа за формулирането и прилагането на позна-
вателни, практически и лични проблеми”, както отбелязва 
Т.М.Буякас [10]. Процесът на присвояване на културен опит е 
неразривно свързано с развитието на символното съзнание. 
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Въпреки това, определението на професионална иден-
тичност на личността, от съществуващите научни изследвания 
не е изяснен. Не е изследван въпросът за психологическите 
условия за формиране на професионална идентичност, нее 
установена взаимовръзката и взаимозависимостта на психоло-
гическите условия и професионална идентичност на личността. 
Не е разкрита възможността, която първа формира и оказва 
влияние на създаването на професионалната идентичност на 
личността.  

В тази връзка, е необходимо да се направи подробен тео-
ретичен анализ и да се организарат специални експериментал-
ни изследвания, насочени към определяне на параметрите и 
корелационните зависимости на символното  съзнание и фор-
мирането на на образа на „Аза”. Без това е невъзможно да се 
определи, явяват ли се  психологическите условия на формира-
не на професионалната идентичност на личността. Тези поло-
жения обуславят яктуалността на нашата работа.  

3. Методология на изследването 
Основната цел на настоящето изследване се свързва с 

развитие на методология и разработване и внедряване на рабо-
теща методика за измерване на психологическите условия за 
формиране на професионалната идентичност на студенти чрез 
уеб-базирана система от многонерни променливи. Системата е 
наименувана с абревиатурата „ПРОФИДЕНТ – С ©” (съкра-
тено от ПРОФесионална ИДЕНТичност на Студента)1. 

Предмет на изследванe са, психологическите условия за 
формиране на професионална идентичност на личността.  

Хипотеза на изследването: Наличието на професионална 
идентичност се осигурява от съвкупността на условията. 

Като психологически условия, които определят форми-
рането на професионална лична карта, е актуализиране на 
символното съзнание и сформирането на образа на „Аза”. 

В съответствие с обекта, предмета, целта и хипотеза във 
входа на изследването се разглеждат следните задачи: 

А. Да се проведе теоретичен анализ на важни тенденции в 
изучаването на самоличността на психологическата наука – 
например, психологически характеристики, структури, видове 
и типове. 

В. Определяне на психологическите условия за формира-
не на професионална идентичност на личността.  

С. Да се изследват психологическите условия, които оп-
ределят образуването на професионална идентичност на сту-
дентите обучавани в педагогически специалности.  

D. Определяне ниво на символното съзнание и неговата 
взаимовръзка със статут на професионална идентичност. 

Методологическа основа на изследването съответства на 
общопсихологическите принципи детерминирани от: 

 С. Л. Рубинщайн, А. Н. Леонтиев, [3]- единството на 
съзнание и дейност; 

 С. Рубинщайн, - културно-историческо учение за при-
родата на психичното в характера; 

 Л.С.Выготски, [2]- системен подход; 
 Э. Г. Юдин, [8], Б. Ф. Ломов, [4] - теоретични поло-

женив по проблемите на идентичността; 
 З. Иванова, Искро Косев, [1]- постановката на проб-

лема личност и професия;  
 и др. 
В работата използваме следния набор от методи: 
 теоретични методи, включително наблюдение, психо-

логически анализ на продуктите на творческа дейност, изслед-
вания и анализ на философски, психологически и педагогиче-

1 Абревиатурите „ПРОФИДЕНТ – С ©” (в смисъл барометър 
на идентичността  на студента),  
„ПРОФИДЕНТ – П ©”( барометър на идентичността на пре-
подавателя), както и самото понятие ПРОФИДЕНТ, са измере-
ния на професионалния идентичен профил и е недопустимо да 
бъдет използвани без изричното цитиране на настоящата ста-
тия.  

ски литература по проблема на изследването, обобщения, срав-
нения и систематизация; 

 емпирическото изследване включва формиращ елспе-
римент, тестване, разчитане на резултати, интерпретация на 
резултатите, в това число – количествени методи (корелацио-
нен анализ, непараметрична статистика), качествен анализ на 
получените данни, способи на графично представяне на резул-
татите.  

Основните етапи на изследването обхващат периода от 
2010-2012 г.  

Експерименталната база на проучването е Университет в 
гр. Бургас. Участниците в изследването са студенти, 3 курс, от 
педагогическите специалности, бакалавърска и магистърска 
степен на обучение, както следва: (табл.1.) 

Табл.1. 

Идентифицират се психологическите условия, които 
оказват влияние върху формирането на професионална иден-
тичност на педагозите, които се отнасят до актуализация на 
символното съзнание и формирането на образа на „Аза”. 

Грипата изучава поредица от символни  промени, отразе-
ни в графични символи и семантиката на професионално зна-
чими понятия, които се използват в процеса на обучение на 
ученици в тяхната бъдеща професия като учители.  

Идентифицирани предмети, най-често срещаните в ежед-
невието, които могат да послужат като „стимулен материал”. 
Тези стимули ще послужат за провеждане на специализиран 
тренинг за развитие направлението на символното съзнание, за 
интензификация на рефлексния процес и за активизиране про-
цесите на размисъл, самоактуализация и формиране на профе-
сионална идентичност. 

Експериментално е установено и доказано, че разработе-
ния и апробиран иновационен тренинг, се явява ефективно 
средство за установяване на професионалната идентичност на 
личността на психолога. 

Практическото значение на изследването се заключава в 
следното: 

 Резултатите, получени в хода на теоретичните и ем-
пиричните изследвания, може да се използват за повишаване на 
ефективността за формиране на професионална идентичност на 
педагога студент; 

 Създадените техники за модификация на „пиктограми 
- икони” и „незавършени образи”, могат се използват за иден-
тифициране на определени практически умения и оценка ниво-
то на развитие на символното съзнание; 

 Техниката за развитие на обучение чрез символно 
съзнание може да се използва в педагогиката, психологическа-
та и учебната практика; 

Предложените от нас идеи за формиране на професио-
нална идентичност чрез модернизиране и повишаване на капа-
цитета на символно съзнание у студентите, може да се използ-
ват за подобряване на качеството на обучение във висшите 
училища, магистърското обучение на студентите, в социалните 
и хуманитарни науки. 

Надеждност и валидност на резултатите обуславят вну-
шителна съгласуваност на всички методологически изследова-
телски нива. Подбрани са на надеждни методи, адекватни на 
предмета на изследването. Организацията на експериментална-
та работа е в съответствие на теорията и методологията на 
изследването. Приети са методи на математическа обработка и 
получените данни, са обработени от пакет компютърни прог-
рами за статистически анализ.  

година Бакалавър Магистър 

2010 54 25 

2011 48 44 
2012 36 52 
Сума 138 121 

Общо число изследвани стиденти   259  
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4. Резултати от изследването 
Основни теоретични концепции и материалите от експе-

рименталното изследване са описани и подготвени за моногра-
фичен труд.   

Формирането на професионалната идентичност в процеса 
на обучение, социалната практика взаимодейства и с други 
практики, включително и с личностното развитие на студенти-
те в основните професионални дейности, съпроводена от про-
мените в символичния ред.  

Взаимовръзката на символното съзнание и професионал-
на идентичност на педагозите има подчертана специфика, 
която се изразява както следва: субектите, които са достиг-
нали статута на професионалната си идентичност, демон-
стрират високо ниво на символно съзнание. 

Иновативното обучение с използването на символи като 
стимулен материал се явява  ефективно средство за формира-
нето на професионална идентичност на бъдещия педагог. 

Оценяването на професионалната идентичност е базира-
но на нормализираните стандартни оценки на студентите за две 
области от професионалната реализация, „Предучилищно обу-
чение”, и „Начално училищно обучение”, осигуряващи при-
веждане на оригиналните оценки, към нормално или много 
близко да нормалното разпределение. При извеждането на 
нормализираните стандартни оценки е използван коригиран 
вариант на един от най-популярните показатели на анализ и 
оценка на студентския прогрес – еквивалент на нормалната 
крива. 

За изчисляване на еквивалентите на нормалната крива за 
двете области на професионална реализация е известен следния 
формулен апарат: 

                      (1) 

                                                  (2) 

    ;                                                (3) 

                                    (4) 

Където: 
  – оценка на професионалната идентичност на i-тия 

студент за j-та област; 
 - еквивалент на нормалната крива за оценката 

на професионалната идентичност  
 – линейна стандартизирана оценка на  ; 

 – средна оценка за професионалната идентичност за j-та 
област 

 – стандартно отклонение на оценките за професионална 
идентичност за j-та област 

N – големината на нормираната група. 

Еквивалентите на нормалната крива се интерпретират по 
подобие на перцентилните рангове, но притежават редица 
достойнства, позволяващи изчисляването на обобщаващи ста-
тистически показатели. Най-сериозното им предимство се 
състои в интегралния характер на скалата, на която те са бази-
рани. Това означава, че за разлика от перцентилните рангове, 
при тях дистанциите между съседните единици са равни, неза-
висимо от позицията им върху скалата. Разликата в професио-
налната идентичност на двама студенти с еквиваленти на нор-
малната крива от 49 и 50 единици е същата като тази при други 
двама студенти, чиито еквиваленти са 67 и 68 единици. Тази 
статистическа характеристика позволява извършването на 
сравнения в следните ракурси: 

 Идентичността на студента за конкретна област на 
професионална реализация, спрямо студентите от нормираната 
група. 

 Идентичността на студента за конкретна област на 
професионална реализация спрямо типичния, (среден) студент 
от нормираната група; 

 Идентичността на студента за конкретна област на 
професионална реализация, спрямо друга област на професио-
нална реализация; 

 Моментната идентичност на студента за конкретна 
област на професионална реализация спрямо минала негова 
професионална идентичност за същата област. 

Един от недостатъците на еквивалентите на нормалната 
крива се изразява в „склонността” за необективно представяне 
на екстремалните оценки. Този недостатък е преодолян чрез 
допълнителна линейна нормализация на данните и привежда-
нето им в затворен интервал от 0 до 100. Визираните транс-
формации са реализирани на база на следния формулен апарат: 

. 

                                                     (4) 
Където: - персонален профидент на i-тия сту-

дент, за j-та област на професионална реализация 
; 

 –минимална стойност на еквивалентите на 
нормалната крива за j–та област на професионална реализация; 

 – максимална стойност на еквивалентите 
на нормалната крива за j–та област на професионална реализа-
ция; 

Приета е следната скала за оценяване на професионалната 
идентичност: (табл.2.) 

Табл.2. Равнище на проф.идентичност съобразно 
стойностите на ПРОФИДЕНТ-С 

Трансформираните еквиваленти на нормалната крива, са 
изчислени по приетата методика за всяка от двете приети об-
ласти – „Предучилищно обучение”, и „Начално училищно 
обучение”, и представят персоналните ПРОФИДЕНТ-С. Пос-
ледните се мерят в условни профидентни единици (профи-
денти). С тях може да се оцени професионалната идентичност 
на студента по сектори на професионална реализация и да се 
изчисли обобщенос неговата професионална пригодност. За 
извеждането на общата профидентна оценка се използва средна 
аритметична непритеглена величина 

                          (5) 

Където:  – обобщен профодент за професионална 
идентичност на i-тея студент; 

J – общ брой области на професионална идентичност, 
 

Развитие на професионалната 
идентичност 

Оценки A 

Много ниска 0,00-24,49 
Ниско 24,50-35,49 
Под средното 35,50-45,49 
Средно 45,50-55,49 
Над средното 55,50-65,49 
Високо 65,49-75,59 
Много високо 75,50-100,00 
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В табл.2. са преставени диапазоните, в които варира ПРО-
ФИДЕНТ-С, както и съответните равнища на професионална 
пригодност. 

На следващите фигури графично са изобразени оценките за 
професионална идентичност на избран студент, взел участие в 
експеримента. 

Фиг.1.Оценка на професионалната идентичност за „Пре-
дучилищно образование”, на обучаващите студентки М.Д. и 
К.М. 

Фиг.2. Оценка на професионалната идентичност за „На-
чално училищно образование”, на обучаващите студентки 
М.Т.и К.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
(6) 

 
(7) 

Непосредственият извод, който можем да направим, е че 
според останалите студенти на обучаващите от педагогически-
те специалности, взели участие в експеримента, анализираната 

студентка М.Д. е успяла да постигне по-добра професионална 
идентификация в работата си като учител в „Начално училищ-
но обучение”. Студентката К.М. е успяла да постигне по-добра 
професионална идентификация в работата си като учител в 
„Предучилищно обучение”. Това заключение правим, следст-
вие по получените по-високи профиденти©, при изчисляване 
на ПРОФИДЕНТ-С© на всеки студент. От графиките се виж-
да професионалната идентичност на студентките в двете про-
фесионални области и е изчислена средната стойност на ПРО-
ФИДЕНТ-С©. Двете студентки са оценени с – 50,5 и 53,0 
което е „средно равнище” за студент. 

Основната характеристика за подобряване на професио-
налната идентичност е самоусъвършенстването, чрез психоло-
гическите условия за формиране на идентичността, които при-
лагаме – елементи на символиката. Усвояването и прилагането 
им, постига подобряване на статистическата валидност на 
резултатите в следствие на лавинообразното нарастване на 
първичните данни. Това състояние се дължи на двата едновре-
менни източника на ръст. От една страна, повишаването на 
самоувереността в работата с деца от обучаваните студенти 
(т.е. създаване на практическа пригодност към професията), а 
от друга – промяната, което е следствие на приложението на 
символиката като идентични елементи на обучавания, същият 
може да актуализира своите данни и да генерира нов професи-
онален профил. След всяка поредна актуализация студентът 
получава възможност да прецени в абсолютни мерни единици 
своят индивидуален прогрес, респективно регрес, както по 
области на професионална реализация, така и обобщено. 

5.Заключение 
Проведеният теоретичен анализ по въпроса на професио-

нална идентичност позволява предположение, че формирането 
на професионална идентичност осигурява обезпечаване на 
набор от условия на професионална пригодност. В качеството 
си на психологически условия, които детерминират формира-
нето на професионалната идентичност, са актуализация на 
индивидуалното съзнание и формирането на символно изобра-
жение на „Аза”. 

Чрез изследването са решени следните проблеми: 
1. Проведен е теоретичен анализ на значимо направление в 

психологическата наика – изучаване на идентичността, разгле-
дана е нейната психологическа същност, структура, видове и 
типове.   

2. Психологическите условия разкриват формиране на про-
фесионална идентичност на личността. Изучаването на психо-
логическите условия детерминират формиране на професио-
нална идентичност на студента-педагог. 

3. Разглежда се и се разкрива нивото на символното съзна-
ние и взаимовръзката със статуса на професионалната иден-
тичност. 

Обобщените резултати определят следните тенденции при 
тълкуването на феномена  „идентичност”. 

Идентичност с динамична структура. Тя се развива през 
целия живот. Нейното развитие е нелинейно и неравномерно, 
минава през преодоляване на кризи и може да бъде както в 
прогресивно, така и в регресивно направление.   

Идентичност на поведенческо ниво - може да се говори 
за „идентичност” като процес за решаване на жизнено значими 
проблеми. Всяка промяна на решение по повод себе си и своето 
самоопределение, ще допринесе за формирането на структура-
та на идентичността като в качествен елементи. Идентичността 
се явява социална по произход. Формирането на професионал-
ната идентичност е възможно само в динамиката на саморазви-
тието, в процеса на професионалното обучение и в професио-
налната самостоятелна дейност. 

Формирането на квалифициран специалист педагог-
психолог може да се счита за завършено и пълно, ако: е осъще-
ствено личностно, парадигмално, инструментално и ситуатив-
но самоопределение (придобит опит), ако е произлязло от 

М.Д.-Вие сте тук 

К.М.-Вие сте тук 

41 
62 

М.Д.-Вие сте тук К.М.-Вие сте 
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интеграцията на професионалната общност (коригираща асо-
циация), ако е сформирано и осъзнато представяне на себе си 
като педагог (формиране на адекватен образ на „Аза”.) 

Практическата липса на надеждни валидисирани методи за 
изучаване на професионалната идентичност и символното 
съзнание обуславя необходимостта от разработване на моди-
фицирани за широко използване методики в психологическата 
наука, чрез които да се формира идентичността на обучавани-
те. 

Модификацията на метода „Пиктограми”, (графични сим-
воли), базиран на разработените технико от B.G.Hersonsk, 
позволява посредством  използване на визуални образи, стери-
лизация на обекти, специфични графики във вид на символи, за 
да се идентифицират повтарящи се действия и теоретично 
съдържание в обучението, като се активира символното съзна-
ние.  

Модификацията на метода „Незавършени предложения” 
(семантика на значими понятия), е разработен въз основа на 
техниките на A.Peyna A.Tendlera и е фокусирана върху изслед-
ването на символичното представяне на семантиката на поня-
тията. 

В хода на корекационното изследване се установи, че меж-
ду тези параметри, е постигната идентичност и нивото на раз-
витие на невербалното символно съзнание съществува средна 
корелационна зависимост, при съответните нива на статисти-
ческа зависимост р < 0,01. Това ниво на статистическа значи-
мост характеризира връзката като високо значима.  

Процесите на формиране на самоопределянето на личност-
та, както в социален така и в професионален план, намира 
своето отражение в символиката, който се прилага от студен-
тите да се обозначи смислови характеристики на професионал-
ни и личностни  значими понятия. Промяната на символиката 
се отразява на мотивационно-потребителската сфера на човека, 
която съпътства процеса на формиране на професионална 
идентичност, появяваща се както по време на обучението, 
както и в процеса на социализация на субекта. 

Тази методика позволява и прави възможно да се открият 
редици от знаци, като например: „слънце”, „сърце”, „кръг”, 
„дърво”, и ред други, които са срещат в извадки от съдържание 
на обучение, след това и интерпретацията на връзките и съ-
държателно значение на целия ред от понятия. По този начин 
можем да предположим, че тези символи се явяват архетипич-
ни2 елементи, личностно значими за всички студент, които 
позволяват разглеждането им в качеството на стимулен мате-
риал при провеждането на  формиращия експеримент. 

Формирането на професионалната идентичност в процеса 
на обучението се влияе: от социалната практика, която взаимо-
действа и с други прийоми; от  личностното включване на 
обучавания в собствената си професионална дейност, която се  
съпътства с изменение на символните елементи.   

Спецификата на формирането на професионално-
личностното самоопределение намира своето отражение  в 
особеностите на процесите на мислене на субекта, в това число 
и на нивата на символно семантичните понятия. Въпреки това, 
вербализация на важни понятия на процеса на символизацията 
играе второстепенна роля, доминиращи се оказват рационално-
то и логическото мислене. 

Връзката на символното съзнание с професионалната иден-
тичност на педагози  ясно разкрива спецификата, която се 
изразява, както следва: субектите, които са достигнали статуса 
на професионалната идентичност демонстрират високо ниво на 
символното съзнание. 

Иновативното обучение с използването на символи като 
стимулен материал е ефективно средство за формирането на 
професионализмът на педагога, със собствена идентичност 

2 Архетип, от гръцки: „праобраз". Преоткрито от Юнг понятие 
на „неоплатонизма”, което обозначава у Юнг прасимволите, 
които идват от колективното несъзнавано и се проявяват в 
сънищата на хората от всички култури и времена и в символи-
ката на техните религии, митологии, приказки и пр. 

посредством активиране на символното съзнание  и промените 
в степента на формиране образа на „Аза”. 

Констатациите на резултатите от експеримента показват 
необходимостта да се работи в това направление, да се търсят 
методи на самопознание в областта на субективната символика. 
Разбирането на символните аспекти в жизнените дейности и 
развитието на личностното символно мислене, е проблем, не 
по-малко важен от знанието, което изгражда научната област в 
обучавания бъдещ специалист. 
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