
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ 

В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

 

монографія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 



2 

УДК 373.3/.5.048:331.548]-044.227  

ББК 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогіки НАПН України 

(Протокол №12 від 30.11.2015 року) 

 

Науковий редактор: Доротюк Валентина Іванівна, кандидат 

психологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу профільного 

навчання Інституту педагогіки НАПН України 

 

Рецензенти: Володимир Петрович Тименко, доктор 

педагогічних наук, професор, вчений секретар 

відділення професійної освіти і освіти дорослих 

НАПН України; 

 

Тетяна Броніславівна Гуменюк, кандидат 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

промислової інженерії та сервісу НПУ ім. М.П. 

Драгоманова; 

 

Доротюк В.І., Піддячий М.І., Левченко Ф.Г., Рогоза В.В., Васьківський 

М.В., Доротюк О.Г.; Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах 

профільного навчання: монографія / - К. : Педагогічна думка, 2015. – 338 с. 
ISBN 

 

Монографія присвячена реалізації соціально-професійної орієнтації 

старшокласників в умовах профільної школи, що в системі загальної 

середньої освіти відображається такими основними поняттями і категоріями: 

професійна орієнтація, соціалізація, адаптація, навчально-виховний процес, 

зміст і якість освіти, професійне самовизначення, допрофесійна і професійна 

підготовка, розвиток, формування, саморозвиток, самоорганізація, 

самовдосконалення, формування... 

Для системи загальної середньої освіти та студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів. Може бути використаний в Інститутах 

післядипломної педагогічної освіти, психологами, управлінцями, 

соціальними працівниками, науковцями психолого-педагогічної 

проблематики, докторантами, аспірантами. 

УДК 373.3/.5.048:331.548]-044.227 

ББК 

 

ISBNІ                                                    Інститут педагогіки НАПН України. 

                Педагогічна думка 



3 

                                                          ЗМІСТ 

ВСТУП 5 

Розділ 1. Теоретичні засади соціально-професійної орієнтації в 

умовах профільної школи 

10 

1.1. Педагогічні теорії соціально-професійного самовизначення 

особистості (Доротюк В.І.)  

10 

1.2. Організаційно-педагогічні засади соціально-професійної 

орієнтації (Доротюк В.І.)  

42 

1.3. Організаційна структура державної системи соціально-

професійної орієнтації (Доротюк О.Г)  

74 

1.4. Обґрунтування чинників впливу на здійснення процесу 

соціально-професійної орієнтації в умовах профільного 

навчання (Доротюк В.І.)  

93 

Розділ 2. Методика соціально-професійної орієнтації учнів як 

педагогічний інструмент в сучасному навчальному закладі 

114 

2.1. Структура соціально-професійної орієнтації старшокласників у 

процесі наскрізної технологічної підготовки у навчально-

науковому комплексі (Левченко Ф.Г.). 

114 

2.2. Форми та методи соціально-профорієнтаційної роботи зі 

старшокласниками в умовах профільної школи (Доротюк В.І.)   

139 

2.3. Специфіка особливостей педагогічного спілкування в процесі 

соціально-професійної орієнтації учнів (Рогоза В.В.)  

170 

Розділ 3. Формування соціально-професійних намірів 

старшокласників в умовах профільного навчання 

205 

3.1. Досвід соціально-професійна орієнтації (Піддячий М.І.) 205 

3.2. Умови реалізації соціально-професійної орієнтації 

старшокласників профільної школи (Піддячий М.І.) 

239 

3.3. Ціннісно-орієнтований підхід до професійного самовизначення 

учнів як науково-педагогічна проблема (Васьківський М.В.).  

273 

3.4. Стан сформованості професійного самовизначення 282 



4 

старшокласників як умова реалізації ціннісно-орієнтованого 

підходу (Васьківський М.В.).  

3.5. Професійне самовизначення старшокласників в умовах 

профільного навчання: стан, проблеми і перспективи (Левченко 

Ф.Г.) 

288 

3.6. Сучасний підручник як засіб реалізації соціально-професійної 

орієнтації старшокласників (Піддячий М.І.; Васьківський М.В.).  

319 

ВИСНОВОК 336 

ДОДАТКИ 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку суспільства проблема психолого-

педагогічної науки і практики полягає не лише у відсутності теоретичних, 

методологічних, методичних, управлінських напрацювань для розв’язання 

проблем соціально-професійної орієнтації учнів. Головними причинами 

недостатньої динаміки розвитку особистості і суспільства є відсутність: 

соціальної ситуації, сприятливої для професійної орієнтації учнів; соціально-

економічного регіонального середовища, зацікавленого в компетентних 

фахівцях; збалансованого ринку праці; підготовленого для суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії педагога з учнями; ресурсів для розширення ключових діяльностей 

старшокласників в умовах регіонального освітнього середовища тощо. 

Закономірно, що ці обставини не дають змоги створити продуктивне 

навчально-виховне середовище, спрямоване на формування рівнів 

компетентностей відповідно до етапів вікового розвитку особистості на яких 

відбувається три фази входження в референтну зону: адаптація, 

індивідуалізація та інтеграція. 

Соціально-професійна орієнтація - процес спрямування особистості в 

систему соціальних і професійних відносин на різних етапах розвитку із 

врахуванням вікових особливостей, завдяки формуванню компетентностей, 

які дають їй можливість функціонувати в умовах швидкозмінного 

середовища. 

Між педагогічною практикою і теорією соціально-професійної 

орієнтації склалися значні суперечності. Професійні наміри учнів не 

відповідають потребам ринку праці  та соціальному замовленню щодо 

підготовки кадрів. Сучасна організація освітнього процесу та зміст загальної 

середньої освіти не формують  достатнього рівня компетентностей для 

соціального та професійного самовизначення учнів, забезпечення 

конкурентоздатності випускників шкіл у соціально-професійному 

середовищі. 

Очевидно, що шлях вирішення цієї проблеми знаходиться в площинах 
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зміни суспільної ситуації та розробки концепції соціально-професійної 

орієнтації учнів, методики підготовки учнів до активної трудової діяльності 

та науково обґрунтованих, практикоорієнтованих навчально-методичних 

комплектів.  

Орієнтуючись на старшокласників, як суб’єктів взаємодії в навчально-

виховному середовищі, профільна школа покликана сприяти створенню 

педагогічних умов для їхньої соціально-професійної орієнтації. Досягти цієї 

мети можна шляхом створення соціально-культурної ситуації, сприятливої 

для соціалізації (входження в соціально-професійне середовище та 

сприйняття норм, цінностей, правил цього середовища і адаптації в ньому); 

розробки моделі навчально-виховного середовища, сприятливого для 

формування соціально-професійної орієнтації, врахування індивідуальних 

особливостей, компетентнісного підходу; виокремлення у віковій 

періодизації критеріїв, характерних для профільного етапу розвитку учнів; 

розробкою, експериментальною перевіркою та впровадженням в освітню 

практику методик соціально-професійної орієнтації на основі 

компетентнісного і особистісного зорієнтованого підходів. 

В світлі останніх перетворень в галузі освіти, диференціації та 

індивідуалізації навчально-виховного процесу особливої актуальності 

набуває проблема соціально-професійної орієнтації учнівської молоді. 

Вітчизняними та зарубіжними вченими досліджено теоретичні засади 

підготовки старшокласників до професійної діяльності, чинники 

професійного самовизначення особистості, організаційно-педагогічні умови 

формування освітнього середовища профільної школи, педагогічні технології 

професійної орієнтації учнів. Теоретико-прикладні основи проблеми 

розробляються науковим колективом Інституту педагогіки, Інституту 

психології, Інституту проблем виховання НАПН України. Серед 

основоположних робіт доробки таких авторів як Л.Березівська, Н.Бібік, 

П.Бергер, М.Бурда, С.Гончаренко,В.Доротюк, Б.Єрасов, Д.Закатнов, 

І.Звєрєва, І.Зязюн, В.Іванов, Л.Калініна, В.Кизенко, Л.Коваль, О.Корсакова, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
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В.Кремень, О.Кузьменко, Н.Лавриченко, О.Ляшенко, В.Мадзігон, 

Ю.Мальований, В.Мелешко, П.Наторп, Л.Онищук, Є.Павлютенков, 

М.Піддячий, Н.Побірченко, Г.Покиданов, В.Рибалка, В.Моляко, О.Савченко, 

В.Скрипка, В.Сидоренко, В.Синявський, Г.Терещук, В.Тименко, М.Тименко, 

Б.Федоришин, М.Янцур, О.Якуба та інші. загальні питання 

профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю розглянуто в наукових 

працях Г.Запорожцевої, М.Захарова, О.Сазонова, В.Сахарова, В.Симоненка, 

М.Тименка, Б.Федоришина, С.Чистякової, О.Щербакова та ін. 

Філософські й соціологічні аспекти профорієнтації висвітлюють 

Л.Буєва, В.Водзінська, І.Кон, Ф.Корольов, Л.Новикова, В.Осовський, 

Г.Філонова, В.Ядов та ін. 

Соціально-економічним і правовим питанням профорієнтаційної 

роботи з учнівською молоддю присвячено праці В.Журавльова, В.Кузьміна, 

І.Назимова, В.Шубкіна та ін. 

Психолого-педагогічні аспекти зазначеної проблеми розкривають 

Л.Анциферова, П.Атутов, І.Вільш, Н.Кнорр, Е.Костяшкін, В.Кравецький, 

І.Кравченко, Л.Куліненко, О.Лук’янченко, В.Романчук, В.Поляков, 

Т.Становська та ін. 

Проблеми підготовки учнівської молоді до майбутньої професійної 

діяльності досліджуються О. Баллом, Є. Климовим, Н.Побірченко). 

Разом з тим, більш детального вивчення потребують питання 

соціально-професійної орієнтації учнів в умовах профільного навчання. 

Першочерговими завданнями, які були поставлені авторським 

колективом для дослідження окресленої проблеми були:  

1. Проаналізувати зарубіжну та вітчизняну теорію і практику 

досліджуваної проблеми;  

2. Визначити та теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні 

умови соціально-професійної орієнтації учнів профільної школи; 

3. З’ясувати чинники, що сприяють соціально-професійній орієнтації в 

умовах профільного навчання; 
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4. Розробити модель і методику соціально-професійної орієнтації учнів 

в умовах профільного навчання;  

5. Здійснити експериментальну перевірку ефективності розробленої 

моделі та методики соціально-професійної орієнтації учнів в умовах 

профільного навчання. 

У ході вирішення поставлених завдань авторами були запропоновані 

нові аспекти вирішення даної проблеми, зокрема: визначено та обґрунтовано 

організаційно-педагогічні засади соціально-професійної орієнтації учнів 

профільної школи; з’ясовано чинники, що сприяють соціально-професійній 

орієнтації в умовах профільного навчання; розроблено модель і методику 

соціально-професійної орієнтації учнів в умовах профільного навчання. 

Структурно монографія складається з трьох розділів: «Теоретичні 

засади соціально-професійної орієнтації в умовах профільного навчання»; 

«Методика соціально-професійної орієнтації учнів як педагогічний 

інструмент в сучасному навчальному закладі»; «», а також вступу і додатків 

до окремих підрозділів. 

У першому розділі «Теоретичні засади соціально-професійної 

орієнтації в умовах профільного навчання» представлений аналіз зарубіжної 

та вітчизняної теорії і практики з досліджуваної проблеми; визначено 

організаційно-педагогічні засади соціально-професійної орієнтації; 

представлено опис навчально-методичного кабінету з профорієнтації; 

представлена структура державної системи соціально-професійної орієнтації; 

обґрунтовано чинники впливу на здійснення процесу соціально-професійної 

орієнтації в умовах профільного навчання. 

У другому розіділ «Методика соціально-професійної орієнтації учнів 

як педагогічний інструмент в сучасному навчальному закладі» описані 

складові методики соціально-професійної орієнтації. Представлені: структура 

соціально-професійної орієнтації старшокласників у процесі наскрізної 

технологічної підготовки; форми та методи соціально-профорієнтаційної 

роботи зі старшокласниками; технологія використання педагогічного та 
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психологічного інструментарію в процесі соціально-професійної орієнтації. 

Розв’язується проблема організації ефективного педагогічного спілкування в 

процесі соціально-професійної орієнтації учнів. 

У змісті третього розділу «Формування соціально-професійних намірів 

старшокласників в умовах профільного навчання» представлено досвід і 

умови реалізації соціально-професійної орієнтації в умовах профільної 

школи; ціннісно-орієнтований підхід до професійного самовизначення учнів; 

стан, проблеми і перспективи професійного самовизначення старшокласників 

в умовах профільного навчання; а також рекомендації по створенню 

підручників як засобу реалізації соціально-професійної орієнтації 

старшокласників. 

У вступі розкита актуальність дослідження, окреслені основні 

завдання, наведений аналіз останніх досліджень і публікацій із досліджуваної 

проблеми, сформульована наукова новизна, представлений короткий виклад 

змісту по розділах. 

Висновки містять пропозиції щодо внесення змін до діючих 

нормативно-правових актів з питань професійної орієнтації, методичні 

рекомендації педагогічним працівникам стосовно організації 

профорієнтаційної роботи.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОРІЄНТАЦІЇ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 

1.1. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  

Соціально-економічний стан українського суспільства – ринкові 

відносини, науково-технічний прогрес, запровадження науковоємких та 

інформаційних технологій, посилення вимог до рівня освіченості, 

професіоналізму і конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку 

праці – вимагають від системи освіти держави формування особистості з 

високим рівнем життєвої компетентності, функціональної грамотності, 

здатної до безперервної професійної освіти, саморозвитку та творчого 

самовдосконалення.  

Сьогодні підприємствам Україні потрібен спеціаліст нового типу, 

основні риси якого - високий професіоналізм, компетентність. Ця людина 

повинна глибоко усвідомлювати завдання, що стоять перед нею, вміти 

підходити до них з інтересом, творчо. Невід’ємними її рисами мають бути 

чесність, вимогливість і принциповість, самокритичність, готовність брати 

відповідальність на себе, вміння і бажання працювати по-новому [14]. 

Для підготовки висококваліфікованих молодих спеціалістів необхідна 

відповідна соціально-профорієнтаційна робота, яка має бути організована 

враховуючи всі вимоги сьогодення [28]. 

Вирішальна роль у соціально-професійній орієнтації молоді повинна 

належить сучасній школі, шкільній психологічній службі, різним соціально-

психологічним службам, консультативним центрам, які останнім часом 

почали функціонувати в Україні. 

В даний час існує значна кількість варіантів визначення поняття 

«Професійна орієнтація», як в науковій літературі, так і в нормативних 

документах України.  
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Професійна орієнтація (від франц. orientation – установка) комплекс 

психолого-педагогічних та медичних заходів, спрямованих на оптимізацію 

процесу працевлаштування молоді у відповідності з бажаннями, 

схильностями та з урахуванням потреби у спеціалістах народного 

господарства та суспільства в цілому. 

Професійна орієнтація - науково-практична система підготовки 

особистості до свідомого професійного самовизначення. Професійна 

орієнтація містить повідомлення молоді знань про різні професії, їх 

особливості, виховання інтересу до певної професії чи групи професій з 

урахуванням особистих нахилив. Структурно професійна орієнтація  

складається з трьох основних елементів: професійна інформація, професійна 

консультація i початковий пpофвідбip. 

Закон України «Про зайнятість населення» визначає поняття 

Професійна орієнтація, як система форм, методів та засобів допомоги особі з 

метою її професійного самовизначення на основі врахування особистісних 

характеристик та потреб ринку праці [4]. 

Закон України «Про реабілітацію інвалідів» стверджує, що Професійна 

орієнтація  це науково обґрунтована система форм, методів, засобів впливу 

на особу для сприяння її професійному самовизначенню на основі 

врахування стану здоров’я, освітнього і професійно-кваліфікаційного рівнів, 

інтересів, здібностей, індивідуальних, психофізіологічних особливостей та 

потреб галузей економіки.  

За визначенням Вікіпедії — вільної енциклопедії, Професійна орієнтація 

– це заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й 

можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш 

підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва [46].  

Професійна орієнтація – комплексна науково обґрунтована система 

форм, методів і засобів впливу на особистість, що забезпечує її професійне 

самовизначення та трудове становлення, яка сприяє свідомому професійному 

самовизначенню, цілеспрямованому розвитку професійних здібностей, 
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забезпечує прояв соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та 

трудової незалежності особистості, підвищує соціальну та професійну 

мобільність потенційного працівника, стимулює ефективне використання 

трудового потенціалу та пошук найефективніших засобів покращення 

професійно-кваліфікаційного рівня.  

Поняття «соціально-професійна орієнтація молоді» введено в науковий 

обіг М.Н. Руткевичем [6]. Структура і сутність цього поняття визначається 

співвідношенням двох складових його елементів: соціальна орієнтація і 

професійна орієнтація. Соціальна орієнтація детально розглянута 

вітчизняними і зарубіжними соціологами і розуміється в широкому і 

вузькому сенсах. На думку Ф. Р. Філіппова, в широкому сенсі соціальна 

орієнтація означає визначення індивідом свого місця в «соціальному 

просторі», тобто відносно існуючих у суспільстві класів, соціальних груп, 

соціальних інститутів і т. д. У більш вузькому сенсі соціальна орієнтація є 

усвідомлення індивідом свого соціального походження і майбутньої 

«соціальної позиції», тобто місця і ролі в тій соціальній групі, до якої він має 

намір увійти, а також визначення шляхів досягнення цієї цілі. Схожою є 

точка зору М.Н. Руткевича. Він визначає соціальну орієнтацію як у 

широкому сенсі (пошук свого місця в суспільстві), так і у вузькому 

(прагнення поповнити певний соціальний шар і придбати професію). Як 

видно з визначень, соціальна орієнтація має двоїстий характер і є не тільки 

усвідомленням сьогодення і майбутнього соціального статусу, але і являє 

собою спрямовані дії особистості у відповідності з певними целямі. 

Орієнтація на певне соціальне становище і відображення можливостей його 

досягнення формують життєві плани молоді. М.Н. Руткевич і Л. Я. Рубіна 

відзначають, що в понятті «життєві плани молоді» органічно поєднуються 

соціальна і професійна орієнтація [14]. Разом з тим соціальна орієнтація - це 

більш широке поняття, що включає професійну орієнтацію. На думку Ф.Р. 

Філіппова, соціальна орієнтація передує професійній і є її основою. Вибір 

майбутнього соціального стану, характеру праці передує вибору конкретної 
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професії. У структурі поняття «соціально-професійна орієнтація», крім 

перерахованих елементів, найважливішою складовою є освітня складова. 

Професійне самовизначення учнівської молоді, за словами М.X. Тітми, 

здійснюється за посередництвом системи освіти. Тому значимість освіти 

профільної школи у цьому процесі важко переоцінити. Соціально-професійна 

орієнтація учнів в умовах профільної школи розглядається нами як така, що 

базується на урахуванні особистісних якостей та інтересів учня і сприяє 

подальшому їх розвитку [3]. Організація соціально- професійної орієнтації 

трактується нами як процес створення у профільній школі таких 

педагогічних умов, які забезпечують професійне самовизначення та 

соціалізацію учнів. Соціально-професійна орієнтація учнів є складовою 

професійної орієнтації – комплексної науково-практичної системи надання 

допомоги особистості у вільному, активному і свідомому виборі професії, що 

задовольняє потреби особистості в професійному самовизначенні і відповідає 

потребам суспільства в поновленні соціально-професійної структури. 

Кінцевою метою соціально-професійної орієнтації учнів є соціальна 

адаптація та професійне самовизначення. Під професійним самовизначенням 

в педагогіці розуміють самопізнання та об’єктивну оцінку особистістю 

власних індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно 

важливих якостей і можливостей з вимогами, необхідними для оволодіння 

конкретною професією. Психологія розглядає професійне самовизначення як 

найбільш значущий компонент професійного розвитку особистості, а також 

як критерій одного з етапів цього тривалого і складного процесу. 

Завершується він тільки тоді, коли у людини сформується позитивне 

ставлення до себе як до суб’єкта професійної діяльності [29]. Узагальнюючи 

можна відзначити, що професійне самовизначення − це процес прийняття 

особистістю рішення щодо вибору майбутньої трудової діяльності 

(конкретно: вибір професії, професійного навчального закладу, місця 

працевлаштування). Процес самовизначення завершується досягненням 

стабільного становища у тій чи іншій сфері соціального життя і формуванні 
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відповідних переконань, принципів, ціннісних орієнтацій молоді [2]. Загалом, 

професійне самовизначення слід розглядати як елемент більш ширших 

систем:  соціального самовизначення - пошук молодої людини свого місця в 

житті, в соціальній структурі суспільства;  життєвого самовизначення − 

специфічної форми суб’єктно-об’єктної взаємодії, в якій особистість 

виступає справжнім суб’єктом життєвого процесу, тобто свідомо 

включається у хід подій, опосередковуючи його творчим ставленням до 

життя і беручи на себе відповідальність за свої вчинки і дії. Етапи процесу 

професійного самовизначення:  

1. Соціальна орієнтація − направлена активність особистості у виборі 

свого життєвого шляху, період активного пошуку мети. 

2. Усвідомлення мети для себе та її значимості для суспільства, 

засвоєння суб’єктом певних соціальних цінностей.  

3. Реалізація життєвих цінностей. Отже, спираючись на вищенаведений 

аналіз можна ми схиляємося до такого визначення: Соціально-професійна 

орієнтація – процес спрямування особистості в систему соціальних і 

професійних відносин на різних етапах розвитку із врахуванням вікових 

особливостей, завдяки формуванню компетентностей, які дають їй 

можливість функціонувати в умовах швидкозмінного середовища». 

Історія виникнення соціально-професійної орієнтації 

Історія питання професійного добору, як складової сучасної професійної 

орієнтації, пов’язано з випробуваннями та виявленням різних здібностей, 

знань, вмінь та навичок людини.  

Так в середині 2-го тисячоліття до н. е. в стародавньому Вавилоні 

проводився добір серед випускників шкіл де готувались писарі. На той час 

професійно підготовлений писар, будучи центральною фігурою 

месопотамської цивілізації, повинен був знати всі чотири арифметичних дії, 

вміти виміряти розмір земель, ділити майно, розбиратись в тканинах, 

металах, рослинах, володіти мистецтвом співу, гри на музичних 

інструментах. 
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В стародавньому  Єгипті справі жриця, навчався лише тільки той, хто 

був здатний  витримати іспити за певної системи [19].  

В стародавній грецький філософ Платон наголошував, що під час 

виховання молоді слід враховувати взаємодію вродженого та набутого в 

процесі життєдіяльності. З цього приводу, кому та що надано від природи, 

домінувала ідея щодо створення людини (боги, створюючи людей 

підмішували до них золото, срібло та мідь). Люди з золотом  покликані 

займатись наукою, мистецтвом, державним управлінням; люди з сріблом – 

можуть бути військовими та державною охороною; «мідні» люди - повинні 

ставати ремісниками та  землеробниками. Такій розподіл вважався 

державною справою [25]. 

В 1575 році в Іспанії був написаний вислів: «Для того щоб ні хто не 

помилявся у виборі професії, яка найбільше підходить його природному 

обдаруванню, царю слід призначати відповідальних осіб великого розуму та 

знань, які відкривали в кожному його таланти ще в дитинстві; тоді вони 

змусили б його обов’язково вивчати ту галузь знань, яка йому найбільше 

підходить.» 

Під час розвитку феодальної формації суспільства, на підставі зростання 

виробничих потужностей, відбулось розділення ремесла від землеробства та 

зародження товарного виробництва, що в свою чергу потягло за собою – 

відокремлення торгівлі від виробництва [43]. 

Розділення праці – якісна диференціація трудової діяльності в процесі 

розвитку суспільства, що призводить до відокремлення та співіснування 

різних її видів. Генеральною умовою для розділення праці є зростання 

виробничих потужностей суспільства та диференціація знарядь праці, що 

веде до розвитку виробничих потужностей і зростанню продуктивності 

праці. 

Розвиток великого капіталістичного виробництва привів до необхідності 

у  вузькоспеціалізованих робітниках, які б виконували постійну, 

одноманітну, разом с тим напружену  роботу.  Праця таких робітників 
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ставала утомливою, що призводило до великої кількості випадків 

виробничого травматизму, багатьом робітникам довелось змінювати свої 

професії. Так, в Німеччині було встановлено, що значна кількість робітників 

щорічно змінювала професію, особливо це стосувалось молоді у віці від 14 

до 20 років. Така текучість кадрів сталась внаслідок відсутності 

організованої професійної орієнтації молоді [7]. 

Питання щодо необхідності проведення професійного добору, внаслідок 

якого кожній людині була надана можливість опанувати професію, що 

відповідала б її індивідуальним якостям, вперше було поставлено в 1907 році 

на XIV Міжнародному конгресі з питань гігієни і демографії у Берліні [20]. 

У XIX столітті з’являються перші літературні джерела, присвячені 

питанням професіональної орієнтації молоді, а саме у 1849 році у Франції 

видається «Керівництво з вибору професії». 

З метою діагностичної оцінки особистості, її здатності виконувати ту чи 

іншу роботу у 1883 році англійський психолог Френсіс Гальтон в своїй 

науковій роботі «Дослідження людських здібностей»  вперше запропонував 

використовувати тестові випробування.  

Російський історик М.І. Карєєв у 1897 році видав книгу «Вибір 

факультету і проходження університетського курсу». 

У 1908 році у Бостоні професор Гарвардського університету Ф.Парсонс 

відкриває «Бюро орієнтації». Основною метою якого було надання допомоги 

школярам у визначенні їх професійного шляху. Діяльність саме цього бюро 

прийнято вважати початком «Професійного орієнтаційного руху». З часом 

аналогічні бюро були створені в Нью-Йорку та інших містах США. В 

завдання цих бюро входило вивчення вимог до людини з боку різних 

професій і вивчення професійних нахилів школярів. Такі заходи в той час 

проводились в Англії, Бельгії, Іспанії, Чехословаччині, Швеції. 

В той самий період в Росії аналогічну роботу почав проводити 

Педагогічний музей будинку вчителя (Москва). Науковці цього закладу 

досліджували проблеми вибору професії випускниками шкіл і мотивації 
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цього вибору.  

Профконсультаційні заклади початку XX сторіччя використовували в 

своїй діяльності, як правило, лише анкетні методи вивчення особистості. 

Однак, застосування лише таких методик не давало можливості продуктивно 

розв’язувати задачі профорієнтації. В той же час було покладено початок 

роботи з профорієнтації. 

Подальшим кроком у розвитку системи профорієнтації вважають 

розробку і впровадження у практику профорієнтації німецькими 

психологами Г.Мюнстербергом та В.Штерном так званих психотехнічних 

тестів. Психотехніка – це галузь психології, що включає в сферу своїх 

досліджень проблеми застосування психології до розв'язання практичних 

питань, пов’язаних з трудовою діяльністю людини. Її основними завданнями 

було: проведення професійного відбору та професійної орієнтації; вивчення 

втоми підчас праці, адаптації людини до машини та машини до людини; 

тренування психічних функцій підчас підготовки робочих кадрів та інші. 

У ряді держав (Німеччина, Франція, Англія, США) створюються 

психологічні інститути і лабораторії для дослідження питань  

профорієнтації.  У Німеччині в 1922 році прийнято закон про систему 

профорієнтації і консультації. Об'єктивною основою виникнення проблеми 

профорієнтації як суспільного явища є соціально-економічні передумови, що 

проявляється в професійному розподілі суспільної праці, особистісно-

психологічні особливості, що зумовлюють індивідуальні розходження  між 

людьми як виробниками матеріальних і духовних благ. 3 метою розв’язання 

проблем профорієнтації в багатьох державах з’являються численні служби 

(бюро, лабораторії, інститути). Поряд із своєю основною роботою ці служби 

фактично розв’язували й інше завдання – подальшу інтенсифікацію 

виробництва [9]. 

 Аналіз основних психолого-педагогічних теорій у розв’язанні завдань 

соціально-професійної орієнтації. 

За час розв’язання завдань профорієнтації виділилось кілька психолого-



18 

педагогічних теорій, а саме: 

1. Глибинна теорія 

2. Раціоналістична теорія 

3. Прагматична теорія 

4. Теорія виховання  

5. Теорія діяльності 

6. Теорія активізації. 

7. Теорія мотивації професійної діяльності. 

8. Гуманістична теорія  

9. Особистісно-орієнтовна теорія 

10. Когнітивна теорія  

11. Діагностична теорія 

Глибинна теорія 

В основі глибинної теорії (А.Алдер, Д.К.Мак-Клелланд, І.Мозер, Е.Роу, 

З.Фрейд, К.Юнг) лежать уявлення про те, що людина має соціальний інтерес 

та намагається компенсувати своє відчуття неповноцінності, виробляючи 

свій унікальний стиль життя, в межах якого вона прагне досягти фіктивних 

цілей, які орієнтовані на досконалість [48].  

Успіх  професійного і життєвого шляху тісно пов’язана з вродженими  

психодинамічними утвореннями, що спонукають людину до певного типу 

життєдіяльності. Вибір професії і подальша професійна поведінка суб’єкта 

пояснюються з точки зору обумовленості структурою потреб, що 

з’являються у  нього в ранньому дитинстві, специфічним психосексуальним 

досвідом перших п’яти років життя, его-захісним механізмом – сублімацією, 

який перетворює сексуальну або агресивну енергію в творчу соціально-

прийнятну діяльність, процесом захисту від захворювання через фрустрацію 

основних потреб, проявом комплексу ―маскуліності‖ у жінок і ―фемініності‖ 

у чоловіків, комплексу неповноцінності. Проблема ефективності 

застосування тих чи інших консультативних форм і методів, обґрунтування 

можливості використання інноваційних підходів до вирішення питань 
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профконсультації, їх впровадження у практику займає центральне місце у 

дослідженнях сучасних німецьких учених-соціологів. Вони обґрунтовують 

ефективність впровадження такої форми профорієнтаційної роботи, як 

«конструктивний діалог», у практику виробничих стосунків промислового 

підприємства. Використання «конструктивного діалогу» надає  

профконсультантам можливість «безболісно» вирішувати питання кадрових 

розстановок, створювати ефективні малі групи за певними параметрами, 

оптимальне поєднання яких сприяє підвищенню продуктивності праці, 

результативності спільних дій і навіть творчій співпраці у колективі.  

Раціоналістична теорія 

Теорія профорієнтації, яка передбачає «прорахування» професійного 

життєвого шляху, що базується на чіткій схемі або моделі такого шляху, 

отримала назву – раціоналістична теорія (Є.Гінзберг, Є.О.Клімов, С.Сьюпер, 

П.А.Шавір). Ця теорія передбачає різні способи прийняття рішення, щодо 

вибору професійного напрямку з наявних, альтернатив у контексті 

очікуваного бажаного успіху (Б.Дітц, Л.Тайлер, Х.Томс, Д.Тидельман, 

О'Хара) [41]. В межах цієї теорії в середини 60-х років ХХ століття отримала 

розвиток сценарна теорія вибору майбутньої професії Е.Берна, який 

використовував поняття психодинамичного та біхевіористичного підходів 

психології, роблячи акцент на визначенні та виявленні схем поведінки, що 

«програмуються» взаємодіями особистості з собою та іншими. Суть її 

полягає в тому, що у вибір професійної діяльності і кар'єри більшість людей 

керується сценарієм, тобто програмою поступального розвитку, своєрідним 

життєвим планом, виробленим у ранньому дитинстві під впливом батьків, і 

який є визначальним у поведінці дорослої людини. «Сценарна» теорія вибору 

професії стверджує про те, що «несуб'єктність» професійного вибору 

обмежує прояви індивідуальності, активності особистості, може перетворити 

її кар'єру в джерело невротичних та психосоматичних порушень [13]. 

Раціоналістична теорії профорієнтаційної роботи є провідною для 

молоді Канади. В цій державі при всій різноманітності форм профорієнтації 
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найважливішою формою пізнання «багатобічного світу професій» є 

самостійна робота в спеціалізованих «центрах вибору» - центрах професійної 

орієнтації. Такі центри в Канаді складають систему закладів сучасного типу, 

у розпорядженні яких маються автоматизовані інформаційні системи, 

відеотехніка, електронні екзамени та екзаменатори [38]. Створення 

автоматизованих «центрів вибору» потребувало чималих державних коштів 

на облаштування відео – і комп'ютерної техніки, але й на обґрунтовану 

науково-організаційну підготовку, що в першу чергу полягала у створенні 

інформаційного банку даних професій. Підґрунтям інформаційного банку 

даних професій прийнято так званий «словник професій», до якого входять 

зміст трудових функцій і вимоги професії до людини, наведені близькі, 

споріднені спеціальності та можливі варіанти працевлаштування у різні 

бізнес структури держави. 

Прагматична теорія 

В основі прагматичної теорії (Дж.Локк, У.Джемс, Дж.Дьюї, Е.Стоунс) 

лежать переконання, що підготовка молоді до життя та професійної 

діяльності полягає у постійній реконструкції особистого досвіду дитини, у 

процесі якої виявляються і отримують розвиток здібності та інтереси. 

Становлення прагматичної теорії у педагогіці і професійній орієнтації, 

пов’язано з концепцією «генетичної детермінації», що розвивала теорію 

«спадкового коду» [27]. Прагматизм у змісті профорієнтації виступав проти 

традиційного класичного навчання, захищаючи реальну науку, яка озброює 

корисними знаннями, що знадобляться у майбутній професійній діяльності. 

Так, англійський філософ і педагог Дж.Локк стверджував, що навчання, 

повинно враховувати потреби майбутньої практичної діяльності вихованців, і 

в зв'язку з цим пропонував давати їм «корисні знання» в системі «реальної 

освіти» [15]. Таке становище справ стверджує про організацію навчальної 

діяльності такого типу, результати якої б задовольняли потреби держави. 

Оскільки держава потребує у великих кількостях робітників (масових 
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професій) фізичної праці, а в меншій – інтелектуальної, у такій відповідності 

і  повинна  будуватись і система освіти.  

Масова школа готувала фахівців фізичної праці. В ній центральне місце 

посідала практична підготовка молоді до життя,  до ручної праці. А 

теоретичні знання давались в тій школі лише остільки, оскільки вони 

допомагають оволодіти відповідним фахом. Значно менша кількість шкіл має 

готувати своїх вихованців до інтелектуальних професій, тим більше, що 

здібностями інтелектуальної діяльності володіє не кожна дитина. 

Такий ж практичний напрямок мають і системи освіти деяких 

американських педагогів, наприклад, Д.Дьюї [1]. Хоча він  більшого 

значення надавав теоретичному навчанню, все ж це навчання підкорено у 

нього виключно практичним завданням. Теоретичні знання, за Д.Дьюї, мають 

значення лише остільки, оскільки вони використовуються в практиці. Інакше 

вони не  тільки не корисні, а й шкідливі. Сповідуючи ідею «вроджених 

здібностей», він вважав спадковим характер здібностей  кожної дитини, тому 

був переконаний, що виховання  повинно спиратися на ці спадкові дані й 

виходити з інстинктів та практичного досвіду дитини. Сутність виховання 

зводив до безперервного розширення цього досвіду. Д.Дьюї був 

прихильником праці в школі не тільки тому, що вона готує дітей до 

технічних професій, а й тому, що визнавав її головним чинником 

громадського життя. На його думку, необхідного досвіду учні набувають 

передусім у процесі ручної праці, трудового навчання, яке він розглядав як 

елемент загальної освіти [12]. 

Багатолітній практичний досвід вітчизняної педагогічної практики 

свідчить, що тільки дотримання  єдності професійної трудової підготовки із 

загальноосвітньою створює сприятливі умови для розвитку інтелектуальних 

здібностей та задатків особистості, і цим самим дозволяє їй творчо підходити 

до проблеми вибору майбутньої професії. 

Сьогодні у відборі та підготовці кадрів в освітній системі Німеччини та 

США прагматична теорія залишається провідною. Крупні 
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високотехнологічні фірми цих держав постійно проводять програми 

профорієнтації для старшокласників. Школярі, які мають здібності до точних 

наук, запрошуються в лабораторії та дослідні цехи фірми. Вони вчаться 

працювати в дослідницьких групах, отримуючи при цьому можливість 

здійснювати професійні проби і, в разі необхідності, здійснити корекцію 

професійного вибору або переконатись особисто у його правильності. Така 

зацікавленість фірм (компаній) в професійно підготовлених випускниках 

шкіл і вузів настільки велика, що проголошує про формування союзу системи 

освіти і бізнесу. 

Теорія виховання 

Розробниками теорії виховання були представники школи біхевіоризму, 

яких взагалі не інтересує особистість як така. В основі теорії виховання 

лежить переконання про те, що кожну людину можна підготувати до будь-

якої професії, опираючись на уявлення про більш або менш однозначну 

обумовленість поведінки людини набором зовнішніх подразників. В той же 

час зібрано немало фактів, які переконливо підтверджують гіпотезу про 

важливу роль спадковості у формуванні фахівця [35]. 

У виховній теорії виділяється два основні напрямки за змістом 

«виховного ідеалу», звіряючи з яким свій життєвий шлях, людина будує і 

реалізує свої професійні перспективи.  

Для одних виховним ідеалом (Г.Ващенко, А.Волошин) виступає постать 

Ісуса Христа як «Євангельський ідеал людини», що «має на собі печать 

вічності», в образі якого «втілились всі ідеї добродіяльного життя».  Чим і 

визначається підготовка молоді до морального, сповненого християнської 

етики життя: «… щоб в людському житті кожна одиниця на такому полі 

знань працювала, яке обіцяє їй найбільшого успіху» [8]. 

Мета виховання, за переконаннями А.Волошина, полягає у підготовці 

громадянина, який усвідомлює свої професійні перспективи та здійснюється 

безпосередньо у процесі вивчення предметів, які складали зміст навчання у 

тодішніх народних школах. Так, при вивченні фізики передбачалось, крім 
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з'ясування суті фізичних явищ, експериментування з саморобними 

приладами, що виготовлялись для уроків фізики на  уроках «ручної праці», а 

також проведення екскурсій на виробництво, ознайомлення з різними 

галузями народного господарства. Метою вивчення фізики було: «… 

показати досконалу законність природних уявлень. При цьому пізнати 

виробничі, зародкові… відношення, засоби і значення людської праці. 

Важливість педагогічних поглядів А.Волошина в плані підготовки 

молоді до вибору професії полягає в тому, що вони містять раціональне зерно 

ідеї реалізації профорієнтації у змісті вивчення шкільних дисциплін, 

виходячи з представлень практичної значимості того, що вивчається [39]. 

Будучи носієм ідеалістичного світогляду на релігійній основі, 

Г.Ващенко виступав за гармонійний розвиток людини. При цьому 

гармонійність розуміється не як розвиток всіх властивостей людини до 

однакового рівня, а як певна цілість, при якій кожна здібність посідає в особі 

те чи інше місце в зв'язку з роллю її в нашому житті і діяльності. Гармонійно 

розвинену людину можна визнати лише при тій умові, коли якась її 

властивість  посідає центральне місце в індивідуальному психічному житті як 

стрижень, навколо якого органічно об'єднуються особисті властивості 

людини. Стосовно підготовки до професійного життя, Г.Ващенко вважав, що 

«фахова підготовка може тоді дати повний ефект, коли вона базується на 

попередній загальній освіті» [11]. 

Інші представники виховної теорії (Ю.П.Азаров, М.О.Титма, 

І.М.Назімов, С.М.Чистякова, Б.О.Федоришин та ін.) у профорієнтації 

вважали виховним ідеалом -  уявний «моральний образ будівника 

комунізму», який за своєю сутністю і призначенням майже не відрізняється 

від першого [36, 21]. Хоча були значними відмінності у реалізації цих 

напрямків. Причому сповідування ідеалів «будівника комунізму» в ряді 

випадків приводило до нехтування потреб і бажань конкретної людини в ім'я 

побудови міфічного, уявно-утопічного комуністичного суспільства. В рамках 

цього напрямку теорії виховання  передбачалось виховання громадянської 
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позиції, що включає формування відповідального ставлення до професійних 

обов'язків, високоморальних стосунків у трудовому колективі, розвиток 

вольових якостей особистості, почуття самовідданості справі тощо.  

Питанням вивчення і розробки проблеми профорієнтації приділялась велика 

увага поряд з проблемами формування громадянської позиції та формування 

наукового світогляду в змісті виховання всебічно розвинутої особистості.   

Теорія діяльності 

Провідною теорією у дослідженнях вчених радянського періоду у 

вирішенні проблеми профорієнтації була теорія діяльності. Як відмічає 

К.О.Абульханова, «радянська ідеологія і філософія визначили на багато років 

лідерство «безсуб’єктивного» підходу: матерія – без людини, пізнання, 

діяльність, психіка – без суб'єкта… Акценти на структурі…діяльності … 

відтіснили на задній план проблему її суб'єкта».  

Однією з найбільш важливих проблем Марксистко-Ленінської 

педагогіки являлась ідея поєднання навчання з виробничою працею, 

підготовки дітей до активної трудової діяльності. К.Маркс, Ф.Енгельс, 

В.Ленін наголошували, що школа не може перетворюватись в професійний 

учбовий заклад. Вона повинна давати загальноосвітнє та політехнічне 

підґрунтя, на якому будується підготовка людини до різних професій. При 

цьому навчання та виховання  необхідно втілювати вжиття на фундаменті 

поєднання навчання з виробничою працею, де остання являється основним 

чинником виховання та підготовки молоді до вибору свого професійного 

шляху. Подальшої розробки ці положення отримали у працях ідеологів 

марксизму-ленінізму, Н.К.Крупської, яка підкреслювала корисність 

політехнічної освіти, що «дозволяє … у 16-17 років свідомо обирати 

спеціальність». Н.К.Крупська, приділяючи  велику увагу питанням 

професійної орієнтації та вибору професії, підкреслювала важливість любові 

до професії, до праці свого життя [24]. 

На практиці були поширеними різні форми профорієнтаційної роботи: 

проведення профорієнтації на уроках, факультативних і позакласних 
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заняттях, у змісті лабораторних занять, учнівських науково-

конструкторських об'єднаннях, на уроках із використанням навчального 

телебачення, з проведенням спостережень та екскурсій, політехнічних 

конференцій та ін. 

У теорії діяльності в радянський час зміст профорієнтації учнів 

представлений функціями: провести, організувати, виступити, 

демонструвати, ознайомити, виконати і т.д., тобто спрямований на 

профорієнтацію як вид діяльності. При цьому інтереси особистості, її 

бажання і потреби виступали як задекларовані поняття. Таким чином, 

знецінювалась сама ідея профорієнтації.  

Г.С.Костюк, розкриваючи окремі психологічні аспекти профорієнтації 

старшокласників, якраз наголошував на тому, що в такій важливій, можна 

сказати, інтимній справі, якою для молодої людини є вибір професії, 

обходитись «влаштуванням заходів», «показових виступів» недопустимо: «… 

невдачі зазнає те виховання, яке зводиться до сукупності «заходів», 

зовнішньої дії на вихованців, ігнорує внутрішній світ його потреб, думок, 

почуттів…» [10]. 

Подальший розвиток політехнічної освіти здійснювався у змісті 

реалізації соціальної функції. Тенденція до посилення ролі людського 

фактора на виробництві потребував озброєння учнів узагальненими  

вміннями і навичками культури праці, як одного з компонентів політехнічної 

підготовленості майбутніх членів суспільства [42]. 

Інший напрямок у теорії діяльності – соціальний, пов'язує 

профорієнтацію із набуванням «соціального досвіду» через активну участь у 

конкретних видах трудової діяльності, через зміну «соціального середовища» 

тощо. Цей напрямок теорії діяльності був реалізований у практиці 

педагогічної діяльності видатного соціального педагога А.С.Макаренка. 

Життєво-орієнтована педагогіка А.С.Макаренка була спрямована на 

виховання соціально повноцінної, творчої особистості. За його 
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переконаннями, «людина погана лише тому, що вона знаходилась у поганій 

соціальній структурі, у поганих умовах». 

У рамках соціального напрямку теорії діяльності, виділяються окремі 

дослідження, в яких доводиться ефективність профорієнтаційної роботи з 

соціально дезадаптованими підлітками [26]. 

Професійна орієнтація, яка розглядається як регулятор соціальної 

поведінки підлітків, реалізована за методикою С.Фукуями і полягала у 

«примірюванні» соціальної ролі кожного з 16 типів професійної діяльності, 

якими охоплювались 3-річні практичні проби за програмами японських шкіл 

для підлітків. Практична самооцінка рівня своєї готовності до конкретної 

роботи, виявлення  напрямів самовдосконалення, перевірка можливостей у 

виявленні професійно-важливих якостей за три роки – серйозна заявка на 

обґрунтованість у наданні переваги конкретній професії [5]. 

Вітчизняні дослідження з проблем профорієнтації також у великій мірі 

стосувались організації професійних проб старшокласників шляхом 

включення їх у виробничу діяльність в учнівських виробничих комплексах, 

міжвиробничих комбінатах, через активну участь підлітків у суспільно-

корисній праці. Слід відзначити, що у сьогоднішніх економічних умовах 

дедалі важче організовувати виробничу практику навіть там, де вона є 

складовою навчального процесу (професійно-технічні заклади та ін.). І тоді 

складається якраз та ситуація, на яку вказує Н.Ю.Максимова: не маючи 

змоги самоутверджуватись у змістовній, соціально необхідній діяльності у 

період розвитку внутрішніх можливостей і домагань, підліток ―стикається з 

бідністю реального змісту його діяльності – спілкування‖. А звідси – 

неможливість визначити зміст свого життя, свого роду вакуум у душі 

підлітка» . 

З іншого боку, соціологи відмічають існування такого явища, як 

«революція домагань», яка є результатом руйнування системи минулих 

суспільних цінностей. У зв'язку з цим спостерігаються і «деформації» 

функцій праці, загальним підсумком яких «стало фактичне відчуження праці 
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в країні». Вихід з такого кризового становища Н.П.Лукашевич вбачає у 

«формуванні цінностей ринкової трудової поведінки», що, в свою чергу, 

вимагає взаємозв'язку трудового виховання з вихованням загальної культури 

людей, з поліпшенням умов соціальної сфери життєдіяльності. 

У Фінляндії проводилось дослідженні аналізу 30-річного досвіду 

підготовки молоді до майбутньої праці, в який йдеться про важливість 

існування державних бюджетних соціальних програм та їх реалізації. Великі 

успіхи в галузі підготовки фінської молоді до праці пов'язане з 

прогресивними досягненнями в галузі інформаційних технологій, результати 

яких постійно впроваджуються у систему підготовки спеціалістів [31].  

Теорія активізації 

Зміна направлення акцентів з суспільства – на активність особистості, 

дозволяє виділити одну з нових теорій у профорієнтації – теорія активізації 

(активізуюча, формуюча, розвиваюча) [16, 12]. В суб'єктній активності 

старшокласника, спрямованій ним на зміну самого себе, підготовку до 

успішної діяльності в обраній сфері професійної праці, особливо виділяють 

процеси, спрямовані на самопізнання, самооцінювання, саморозвиток. При 

умові  посередництва своєї активності особистість знаходить предмети, 

умови і ситуації задоволення потреб, регулює окремі дії і вчинки і, певним 

чином, моделює, перетворює дійсність. Активність в теорії активізації є 

функціонально-динамічною якістю особистості, яка інтегрує і регулює у 

динаміці, у функціонуванні всю її особистісну структуру (потреби, здібності, 

волю, свідомість). 

Методичне обґрунтування, розвиток теорії активізації збагатило 

практику профорієнтації такими надбаннями, як профорієнтаційні ігри, 

карткові методики, запропоновані М.С.Пряжніковим [47]; методиками, 

спрямованими на самопізнання, психолого-педагогічними тренінгами, 

розробленими Ю.З.Гільбухом та іншими дослідниками; системою задач і 

вправ, що відображають зміст проблем, запропонованих Є.О.Клімовим, які 

виникають у процесі професійного самовизначення, комплексом рольових 
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ігор та спрямованою на формування адекватної самооцінки методики 

програмування соціальних ролей; методикою розв'язування 

профорієнтаційних задач в змісті професіографічних досліджень 

Б.О.Федоришина  тощо. 

Теорія мотивації професійної діяльності 

Спрямованість особистості на професійну діяльність є результат 

формування організованої системи ціннісних мотивів. Розвиток теорії 

мотивації професійної діяльності відбувався у відповідності до 

методологічних засад, що були покладені в їх основу. При цьому слід 

розрізняти два напрямки в розвитку теорій мотивації. Перший напрям 

формують зарубіжні концепції, в числі яких слід відзначити концепцію 

«раннього наукового управління» Ф.Тейлора, концепцію «людських 

стосунків» Є.Мейо,  теорію самоактуалізації А.Маслоу [17].  

Виходячи з положень концепції «економічної людини», Ф.Тейлор в 

концепції «раннього наукового управління» визначив основний стимул 

трудової діяльності – гроші. «Висока заробітна плата є основою найкращого 

управління». Такі фактори як емоційне захоплення, задоволення від праці, 

радість творчості зовсім не враховувалися; 

Психолог Гарвадської вищої школи ділової адміністрації Є.Мейо на 

основі численних експериментів з метою дослідження соціально-

психологічних процесів в малій групі зробив висновок, що для формування 

високої мотивації до праці необхідно створювати людські стосунки в групі та 

організації, формувати неформальну структуру групи і позитивний 

психологічний клімат у ній. В основу «людських стосунків» Є.Мейо 

покладено ідеї Є.Дюркгейма  «про залежність стану, цілісності, здоров'я 

особистості від ступені інтеграції в групі» [30]; 

В основі теорії самоактуалізації А.Маслоу лежать уявлення про 

«ієрархію потреб», що протягом життя в тій чи іншій мірі визначають 

поведінку людини, діючи у найбільшій відповідності з своїми можливостями 

та прагненнями. Кожна нова потреба виникає, стає можливою тільки після 
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задоволення потреб нижчого порядку. Найвища ж потреба в самореалізації 

настає тільки за умови задоволення тих потреб, що їй передують. Теорія 

А.Маслоу покладена в основу ряду моделей мотивації праці: «Теорія Х» і 

«Теорія У» Д.МакГрегона, «Двохфакторна теорія мотивації Ф.Харцебурга» 

та «Модель мотивації В.Вруума (теорія валентності – опосередкованості 

очікувань). 

В основу вітчизняного напрямку теорії мотивації покладена 

психологічна теорія діяльності, яка визначає структуру діяльності, як ЦІЛЬ – 

ПОТРЕБИ – МОТИВИ – ДІЯЛЬНІСТЬ – РЕЗУЛЬТАТ (Ц-П-М-Д-Р). 

О.М.Леонтьєв, досліджуючи питання діяльності, ввів у психологію два 

поняття мотивів діяльності. Перші змістоутворюючі - це ті, що 

безпосередньо стосуються професійної діяльності, якими визначається 

успішність виконання професійних функцій. Другі - стимулами, що існують 

поряд, виконують роль спонукальних факторів (позитивних або негативних) 

– часом гостроемоційних, афективних [21].  

Визначальними в системі параметрів, що характеризують професійне 

становлення особистості, є внутрішні механізми змін в ієрархії 

змістоутворюючих мотивів, які відбуваються в процесі діяльності людини, 

що спрямована на задоволення її потреб. Формування мотивів діяльності, що 

характеризують контури її професійного «психологічного профілю», 

передбачає виховання професійно ціннісних потреб людини. Саме цей 

висновок і було покладено в основу багатьох моделей формування мотивів 

вибору професій (Модель Є.М. Павлютенкова, Модель В.В.Ярошенко, 

Моделі О.Є.Голомштока та Л.А.Йовайнні) [44]. 

Є.М. Павлютенков вважав, що формування системи розумних потреб, 

які узгоджуються з соціально-економічними умовами життя суспільства, – 

одне з важливих завдань виховання людини.  

За В.В.Ярошенко модель формування мотивів вибору професії 

ґрунтується на розвитку і формуванні трьох основних груп мотивів: інтереси, 

обов'язки та самооцінка професійної придатності. 
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Прихильники соціальної обумовленості вибору професії 

О.Є.Голомштока та Л.А.Йовайші у своїх моделях формування мотивів 

вибору професії, передбачали задоволення соціальних запитів (потреби 

суспільства в кадрах, престиж професій, вплив сім'ї та ін.) особистості та її 

психофізіологічних можливостей (врахування даних про соматичний та 

психічний розвиток дитини тощо) [33]. 

В рамках теорії діяльності доцільно відмітити концепції В.С.Мерліна та 

Л.І.Божовича, які розроблялись з урахуванням теорії «генетичного коду» 

(спадковості), вроджених здібностей і задатків [40]. 

В.С.Мерлін запропонував розглядати інтереси, нахили особистості як 

основа виникнення пізнавальних потреб, що передбачає врахування зв'язку 

між нахилами до певної професії та професійними розумовими інтересами. 

Л.І.Божович виявив та експериментально підтвердив закономірності про 

залежність формування мотиваційної сфери від розвитку психофізіологічних 

властивостей особистості, що дало можливість уточнити різницю між 

засвоєнням та розвитком. В першому випадку йдеться про знання, уміння та 

навички, в другому – про нові функціональні утворення, які мають власну 

мотивуючу силу. Тобто мотиви є динамічним конструктом, зміст яких 

визначається актуальним розвитком особистості. 

Гуманістична теорія 

Гуманістична теорія має підґрунтя про те, що людина має основну 

потребу в розвитку особистості в сомоактуалізації в професійної діяльності. 

Розвиток цього напрямку пов'язаний  з теорією самоактуалізації особистості 

А.Маслоу, а також «централізованою на людині» теорією К.Роджера, які 

розглядають професійний розвиток як важливу частину загального розвитку. 

Людина – це «бажаюча істота» і основною силою, що спонукає розвиток 

особистості – є тенденція до  самоактуалізації або задовольнити потребу 

людини реалізувати свої вроджені потенційні задатки та таланти в певні 

професійній галузі [18]. 
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Підготовка молодої людини до пошуку свого професійного покликання, 

в рамках гуманістичної теорії, полягає в тому, що кожний учень в міру своїх 

психофізіологічних задатків та індивідуальних здібностей повинен зайняти 

певне місце в системі суспільних відносин таким чином, щоб суспільство 

мало серед громадян всі спеціальності. Крім того внутрішня сутність 

формування у молодої людини всіх здібностей до майстерності і професії 

полягає у формуванні здібності людини мислити і аналізувати. До того ж не 

наносячи шкоди загальній освіченості, рахуватися з майбутнім положенням 

дітей, а отже, надавати навчанню практично-значимого відтінку. Під 

практичним напрямком розуміється не постійне пристосування до майбутніх 

вузько-життєвих потреб, а глибоке усвідомлення того, що належить навчати 

учнів не для школи, а для життя. 

За переконанням гуманіста К.Д.Ушинського, мета навчання полягає у 

підготовці дитини до життя, причому зміст такої підготовки він вбачає у 

«приготуванні до праці свого життя» [32]. 

Вітчизняний педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський закликав вчителя до 

уважного ставлення до кожного із своїх вихованців. Крім того, він 

підкреслював, що основне завдання кожного вчителя насамперед полягає в 

тому, щоб знайти підхід до кожного учня в колективі, де навчаються і 

майбутній механізатор, і селекціонер, і конструктор, і математик-теоретик, і 

дослідник земельних надр, і будівельник, і металург, пробудити  задатки, 

запалити в кожній дитині іскру творчості. 

Виходячи з вищевикладеного, представники гуманістичної теорії 

пропонують реалізувати ідею професійної орієнтації в змісті загальної освіти, 

через розкриття індивідуальних особливостей кожного учня, виявлення і 

розвитку інтересів до певного виду професійної діяльності на підставі 

визнання цінності кожної людини як особистості, що прагне до 

самореалізації у професійній діяльності. 

Особистісно-орієнтована теорія 
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Особистісно-орієнтована теорія розглядає саморегуляцію діяльності 

особистості у процесі формування професійного самовизначення. Система 

саморегуляції як складова внутрішнього суб'єктного досвіду – одна з 

характеристик операційно-функціонального досвіду суб'єкта, що свідчить 

про забезпеченість тими вміннями, які необхідні для самостійної діяльності. 

Саморегуляція особистості тісно пов'язана з розвитком самосвідомості, а 

значить, із самопізнанням. В свою чергу, самопізнання виступає одним з 

центральних питань у проблемі професійного самовизначення особистості. 

На перший погляд, особистісно-орієнтовна теорія профорієнтації може 

здаватись схожою з теорією діяльності. Але в теорії діяльності проблема 

формування системи саморегуляції зводилась до набуття молоддю 

практичних умінь та навичок, що подібні або такі самі, як у відповідній 

професійній діяльності. В особистісно-орієнтованій теорії вона вирішується 

програванням «ситуативних» моментів, що можуть виникнути в той чи 

інший період професійного становлення старшокласників, під час якого 

відбувається усвідомлення як особистісного ставлення до конкретної 

ситуації, так і власних дій, способів вирішення проблеми [34]. 

В дослідженні М.В.Гриньової, яке присвячене пошуку підходів у 

вирішенні проблем саморегуляції в навчальній діяльності, підкреслюється, 

що саморегуляція «формується шляхом здійснення навчальної діяльності, в 

якій змінюється не об'єкт діяльності, а її суб'єкт, тобто учень», причому 

знання, якими володіє учень, включаються у досвід здійснення способів 

діяльності як «передумова орієнтації». 

Когнітивна теорія 

В середині ХХ ст. на  хвилі інтересу до індивідуальних особливостей 

відображення навколишнього світу виникло поняття - когнітивна теорія або 

пізнавальна (Б.Ананьєв, Н.Берштейн, Л.Виготський, Х.Гарднер, А.Лурія, 

П.Зінченко, Б.Ломов, У.Найссер, Ж.Піаже, А.Смирнов, Р.Стернберг). 

На основах когнітивної теорії вітчизняною педагогікою будувались 

моделі «програмового», «проблемного», «розвиваючого» навчання, а також 
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моделі «програмової» підготовки спеціалістів. У педагогічній профорієнтації 

у змісті когнітивної теорії досліджувались проблеми формування 

теоретичного мислення як профілю спеціаліста на основі моделі ООД 

(орієнтовна основа діяльності), запропонованої і обґрунтованої 

П.Я.Гальпериним, яка отримала свій подальший розвиток у дослідженнях 

І.П.Калошиної, З.О.Решетової, Н.Ф.Тализіної. Підготовка спеціаліста 

зводилась до того, щоб «виділити професійні задачі та адекватні їм структури 

діяльності, що охоплюють загальні та спеціальні курси одного профілю». В 

рамках цієї теорії досліджувались проблеми формування творчого мислення 

(Я.О.Пономарьов), пізнавальні процеси, що лежать в основі формування 

«індивідуального стилю мислення» (Ю.Н.Кулюткін, Г.С.Сухобська), 

вивчались понятійна та ментальна структури інтелекту (М.Холодна) [45]. 

Робота Б.Ломова і Є.Суркова, яка присвячена визначенню когнітивної 

структури антиципації є одною із фундаментальних досліджень цього 

напрямку. Антиципація – це здатність діяти і приймати ті чи інші рішення 

упередженням. На початку будь-якої діяльності у людини є  модель у формі 

уявлень тих чи інших очікуваних результатів. Без антиципації неможливе 

формування мети, виділення задач, які треба розв’язати, а також неможливе 

планування та регуляція  діяльності [37]. 

Успіх у професійній діяльності великою мірою залежить від здібностей 

―вибудовувати‖ антиципаційні образи. Саме глибоке розуміння особистісних 

якостей, індивідуальних інтелектуальних задатків, здібностей повинно бути 

покладено в основу вибору професії. Так для практичного інтелекту 

військових командирів потрібний синтез не такої узагальненої абстракції, як 

для філософського профілю, а конкретний синтез, який дозволяє бачити ціле 

в багатогранності деталей. Для цього необхідно розвивати здібність до 

аналізу і синтезу, щоб забезпечити їх рівновагу. Уміння знаходити і виділяти 

істотне, а також постійна систематизація матеріалу – це важливі умови, що 

забезпечують єдність аналізу  і синтезу, їх рівновагу і гармонійність, 

необхідні для практичного розуму, наявністю якого у великій мірі 
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визначається ефективність професійної діяльності. В умовах неповної і не 

завжди достовірної інформації в практичному мисленні процесам 

антиципації належить провідна роль. А в діяльності, наприклад, шахіста 

антиципаційні образи можуть відігравати не тільки позитивну, а й негативну 

роль. 

Слід відзначити соціонічну модель особистості, яка є своєрідним 

узагальненням результатів досліджень психологів та соціологів і покликана 

виявляти зв'язки між психікою людини та її вчинками, або у більш широкому 

контексті – вчинково-діяльнісним рівнем її прояву в навколишньому 

соціальному світі. Така модель описує функціонування психіки людини як 

двоякий процес, що відбувається у ментальному та у вітальному планах. 

Враховуючи сучасний економічний стан розвитку держави, дослідження 

окремих сучасних науковців присвячено вивченню проблеми кризи 

професійної та допрофесійної підготовки молоді, відшуканню підходів до її 

вирішення. Вони відмічають, що значну увагу у допрофесійній підготовці 

молоді варто приділяти розвитку і формуванню професійно значущих 

якостей: окремих динамічних рис особистості, її психічних та психомоторних 

властивостей, а також фізичних якостей, які відповідають вимогам професії і 

сприяють її успішному опануванню. По суті, наголошується на вимозі 

обов’язкової профільної диференціації навчання  у старшій школи. 

Зарубіжні представники з когнітивної психології в своїх роботах 

досліджували «когнітивні стилі». Найпростіший когнітивний стиль 

відповідає елементарним «реакціям» на ситуації типу: «чорне–біле». Чим 

складніша когнітивна система, тим краще особистість може орієнтуватися у 

складних ситуаціях, є комунікабельною і здатною до прийняття рішень. Саме 

тому задача шкільного навчання полягає « не лише у тому, щоб впровадити 

різними способами «знання, навички», … але і в тому, щоб сформувати … 

складну систему переробки інформації – значень, зв'язаних між собою 

багатоваріантивними переходами» [22]. 



35 

Представник когнітивної психології У.Найссер досліджував визначальну 

роль знань у детермінації поведінки людини, причому не лише в 

інтелектуальній діяльності, а й у вчинковій, соціальній. Він використовує 

термін «когнітивна» або, інакше, пізнавальна активність, з отриманням, 

організацією та використанням знання. Рівень спрямованості когнітивної 

активності залежить від розвитку багатьох структурних компонентів 

когнітивного стилю. Так звана ―когнітивна карта‖, за визначенням  

У.Найссера – це активна, спрямована на пошук інформації, структура. [45] 

Змістовий аспект ―когнітивної карти‖ визначається індивідуальним, 

ментальним і вітальним ―доводом‖ людини, понятійним багатством її 

підсвідомого. У.Найссер вказує, що схильність до певного виду діяльності, в 

тому числі і професійної, є вродженою, але чи зможе вона розвинутись до 

усвідомленого визначення особистістю своєї професійної придатності, до 

усвідомлення свого професійного покликання залежить від когнітивної 

активності індивіда. 

Заслуговують на увагу розроблені в рамках когнітивної теорії 

профорієнтації теорії щодо визначення інтелекту. Так, наприклад, Х.Гарднер 

вважає, що є потреба говорити про множину видів людського інтелекту: 

лінгвістичний, музичний, логіко-математичний, просторовий, тілесно-

кінестетичний, міжособистісний, внутріособистісний.  В той же час опонент 

Х.Гарднера Р.Стенберг, запропонувавши «ієрархічну модель інтелекту», 

намагався пояснити відношення між інтелектом і ментальними процесами, 

що регулюють поведінку; особистим досвідом індивіда; адаптивною 

поведінкою [36].  

В рамках когнітивного визначення інтелекту В.Н.Дружинін на основі 

експериментальних даних виявив закономірність: успішність навчання з 

математики, фізики, хімії забезпечується розвинутим «числовим» 

(формально-символічним), просторовим і вербальним інтелектом; з 

предметів природничо-наукового циклу (біологія, географія) – просторовим і 

вербальним інтелектом; з гуманітарних дисциплін – вербальним інтелектом.  
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Виходячи з викладеного, у когнітивній структурі особистості домінує 

такий стиль мислення та переробки інформації, що відповідає за певний 

стиль поведінки та за вибір виду діяльності, в тому числі професійної. Через 

що профорієнтаційну роботу пропонується проводити, опираючись і на 

визначення типу мислення особистості. 

Діагностична теорія 

Основні положення діагностичної теорії, визначені у трьохфакторній 

моделі профорієнтації Ф.Парсонса, яка сформульована у 1908 р. (Якості 

людини та вимоги професії розглядаються як відносно стабільні, що є 

підставою для „об’єктного‖ вибору.  Перший фактор - вивчення вимог 

професії до людини, другій фактор - вивчення якостей людини за допомогою 

тестів, і третій фактор - співвідношення вимог з якостями людини та надання 

рекомендацій щодо придатності або непридатності до даної професії.) В 

рамках цієї теорії вибір професії розглядається як пошук відповідності між 

вимогами професії та індивідуальними особливостями на підставі 

―накладання‖ якостей людини, які виявляють за допомогою тестів і вимог 

професії, через що цю теорію називають ще ―диференційно-діагностичною‖, 

або ―тестологічною‖. Назва ―тестологічна‖ підкреслює, що основним 

методом ―накладання‖ якостей людини і вимог професії виступають тести – 

стандартизовані випробування (Ф.Парсонс, Г.Мюнстенберг, Ю.Гільбух) [6].  

Становлення цього підходу щодо виявлення профпридатності 

ґрунтувалось на захопленні тестуванням, результати якого розглядались в 

більшості як „вирок‖ людині відносно притаманних йому професійних 

якостей. Під час таких досліджень та практичних розробок індивідуальні 

особливості певної людини характеризувались виходячи з вимог професії, а 

не з природи індивідуальності. Тобто відношення „людина – професія‖ 

аналізувалось тільки в напрямку від професії до людини. Однак часто 

виявляється неможливим складання повного переліку вимог професії, а 

також розраховувати на стійкість, стабільність індивідуально-психологічних 

особливостей людини. Крім того, постійне використання тестів призводить 
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діяльність психолога, педагога до певного алгоритму і обмежує творчість у 

самовираженні особистості, що проходить тестування. Слід пам’ятати та 

розуміти, що інтерпретація отриманих результатів, їх всебічний аналіз, 

аргументованість висновків та об’єктивність вимагає підготовленості 

спеціаліста до використання стандартизованих тестів [9]. Враховуючи 

викладене, в школі у профорієнтаційній роботі необхідно окрім застосування 

тестових методик, використовувати інші доступні методи вивчення 

особистості.  

В наш час окремі пакети стандартизованих тестів використовують і 

сьогодні при відборі абітурієнтів, майбутня професійна діяльність яких 

передбачає неприпустимість помилок, пов’язана з постійною необхідністю у 

переробці великої кількості інформації за обмежений час та з прийняттям 

єдиного правильного рішення (військові професії, льотчики, оператори 

різних технічних установок, в тому числі і оператори космічних польотів, 

оператори атомних та теплових електростанцій, операторсько-

диспетчерський склад залізниці) [37]. Діяльність в цих галузях вимагає від 

людини високого інтелектуального та нервово-емоційного напруження, 

значної уваги, оперативної пам’яті, високої відповідальності, емоційної та 

стресової стійкості.  

Перспективи розвитку психолого-педагогічних теорій соціально-

професійної орієнтації 

Сучасні наукові дослідження дають підстави стверджувати, що 

ефективна професійна орієнтація сприяє: покращенню успішності 

професійного навчання особистості у 3-4 рази, збільшенню продуктивності 

праці до 30%, скороченню плинності робочих кадрів на 20-25%, зниженню 

виробничої аварійності та травматизму у виробничій діяльності на 35-45%, 

продовженню періоду працездатності особи на 10% тощо [18]. 

Подальший розвиток психолого-педагогічних теорій профорієнтації 

пов’язують із змінами пріоритетів цінностей у розвитку суспільства, від 
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створення сприятливих умов та відшукання можливостей реалізації, 

принципів, гуманізму для задоволення природної потреби в праці.  

Дослідження сучасних науковців присвячено вивченню проблеми кризи 

професійної та допрофесійної підготовки молоді, відшуканню підходів до її 

вирішення. Вони відмічають, що значну увагу у допрофесійній підготовці 

молоді варто приділяти розвитку і формуванню професійно значущих 

якостей: окремих динамічних рис особистості, її психічних та психомоторних 

властивостей, а також фізичних якостей, які відповідають вимогам професії і 

сприяють її успішному опануванню. Тобто, йдеться про вимогу обов’язкової 

профільної диференціації навчання у старшій школі для розвитку форм і 

методів підготовки молоді до вибору професії в нових умовах [23, 11].  

При запровадженні профільної диференціації навчання у старшій школі 

важливо провести зміну акцентів у профорієнтації. Необхідно щоб молодь, 

по-перше, орієнтувалась не на вибір окремої професії, а на готовність і 

вміння формувати і гнучко коригувати певну програму довгострокової 

професійно-трудової кар’єри. А по-друге, профорієнтаційна робота була 

спрямована не на сьогоднішні кон’юнктурні потреби окремих підприємств та 

професійних навчальних закладів, а на перспективні потреби та інтереси 

професійного самовизначення учнів. Крім того, реалізація інноваційних 

підходів у вирішенні проблем профорієнтації повинна стати прерогативою 

державної політики.  
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1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ  

До основних положень, що роблять істотний вплив на постановку всієї 

профорієнтаційної роботи відносяться ідеї концептуального характеру. Одна 

з них - ідея організації профорієнтаційної роботи, заснованої на 

діагностичному дослідженні особистості, ретельному врахуванні інтересів і 

здібностей, необхідних для правильного вибору професії. Ця ідея була 

поширена до середини 30-х років і звалася "діагностичною концепцією". Тут 

широко використовувалися тести. Недосконалість цих тестів, їхнє 

неправильне використання, а також ряд інших причин привели до того, що 

ідея діагностичного дослідження була замінена іншою, так званою виховною 

концепцією". Остання нерідко протиставлялася як єдино правильна. Однак і 

тоді вже було ясно, що і діагностика і виховання - однаково важливі й 

органічно зв'язані напрямки практичної роботи з професійної орієнтації 

учнів." 

До ідеї методологічного характеру відноситься ідея диференційованого 

підходу до проведення профорієнтаційної роботи з учнями. Вона передбачає 

попередню класифікацію учнів по групах у залежності від їх життєвих і 

професійних планів і відповідну виховну роботу в цих групах. 

Диференціальний підхід дозволяє вести профорієнтаційну роботу більш 

цілеспрямовано, а отже, і більш ефективно [12]. 
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У соціології одержала поширення ідея соціально - професійної 

орієнтації, що пояснює обумовленість вибору професії не стільки 

орієнтацією на ту чи іншу професію, скільки спрямованістю особистості на 

бажаний для себе соціальний стан у суспільстві. Таким чином, якщо 

професійна орієнтація визначається як діяльність по підготовці молоді до 

вибору професії, те соціально- професійну орієнтацію можна також коротко 

визначити як підготовку молоді до вибору професії і свого місця в 

суспільстві. 

До методологічних питань соціально-професійної орієнтації 

відносяться і питання визначення і розвитку системи соціально-професійної 

орієнтації. 

Перш ніж сформулювати загальне визначення системи соціально-

професійної орієнтації, розглянемо ряд вихідних положень: 

"1. Профорієнтація являє собою системну діяльність, що включають 

цільові настанови, задачі, принципи, форми, методи, критерії ефективності, 

рівні, напрямки, аспекти й інші системо - і структуроутворюючі елементи. 

2. Система соціально-професійної орієнтації школярів є підсистемою 

загальної системи трудової і професійної підготовки. 

3. Система професійної орієнтації - це частина загальної системи 

соціальної орієнтації особистості в сформованій структурі продуктивних сил 

і виробничих відносин. 

4. Профорієнтація відноситься до соціальних систем, що функціонують 

у суспільстві, вона торкається різних проблем, і в тім числі зв'язані з 

розвитком людського фактора суспільного виробництва; уже по одній тільки 

цій причині профорієнтацію можна вважати суспільною проблемою. Вона 

може бути названа так і з іншої причини. Для рішення проблем соціально-

професійної орієнтації недостатньо зусиль одного міністерства  

(Міністерства освіти) чи однієї науки (наприклад, педагогіки). Для того щоб 

система соціально-професійної орієнтації стала ефективної необхідна 
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скоординована діяльність ряду (якщо не більшості) міністерств і відомств, а 

також учених різних спеціальностей [10, 5]. 

5. На ефективність соціально-професійної орієнтації впливає безліч 

різних об'єктивних і суб'єктивних факторів. Це система важко піддається 

організації і керуванню. 

При незмінній загальній меті конкретні цілі і задачі роботи кожної 

школи залежить від потреб кадрів у тих чи інших професіях, ступені 

гостроти цих потреб, від можливостей і умов у даному  чи регіоні місті. 

Успішна реалізація поставлених цілей і задач у значній мірі залежить і від 

якості роботи з кожного з цих напрямків. 

В даний час система профорієнтаційної роботи містить у собі 

діяльність по наступним напрямках: 

1. Професійна освіта, що включає профінформацію, профпропаганду і 

профагітацію. 

2. Попередня професійна діагностика, спрямована на виявлення 

інтересів і здібностей особистості до тієї чи іншої професії. 

3. Професійна консультація, націлена в основному на надання 

індивідуальної допомоги у виборі професії з боку фахівців-

профконсультантів. 

4. Професійний добір (підбор) з метою вибору особистості, що з 

найбільшою імовірністю зможе успішно освоїти дану професію і виконувати 

зв'язані з нею трудові обов'язки. 

5. Соціально-професійна адаптація. 

6. Професійне виховання, що ставить своєю метою формування 

відповідальності, професійної честі і достоїнства. 

У роботі з різних напрямків визначилося коло форм і методів 

профорієнтаційної роботи - це розповіді про професії, бесіди, екскурсії на 

підприємства і т.д. 

До числа найбільш важливих методологічних питань відносяться і 

питання визначення критеріїв ефективності соціально-професійної орієнтації. 
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Зараз ефективність профорієнтаційної роботи школи нерідко визначається по 

тому, скільки учнів (у відсотках) вибрали професії, на які їх орієнтували, і 

працюють за ними [6]. 

Цей критерій важливий, але недостатній. Адже, наприклад, 

запланованого відсотка учнів можна домогтися різними засобами, і в тому 

числі не завжди виправданими з педагогічної, соціальної, психологічної й 

економічної точок зору. І якщо цей показник ставити головною метою і 

самоціллю соціально-професійної орієнтації, притому без серйозної 

діагностичної і виховної роботи з учнями, то вся ця робота здобуває 

своєрідне відхилення, що заважає в першу чергу самій соціально-професійної 

орієнтації і підриває довіру до неї з боку учнів і їхніх батьків. Досягнення 

поставленої мети можливо і виправдано тільки при активній роботі з 

молоддю, при виявленні їхніх реальних інтересів і здібностей, формуванні 

переконаності в правильному виборі професії, що відповідає як їхнім 

особистим схильностям, так і потребам міста, району, села, у якому вони 

живуть, суспільства в цілому [8]. 

"От чому з педагогічної точки зору ефективність вибору професії 

означає міру відповідності індивідуального вибору професії рекомендаціям 

педагога. При цьому передбачається, що педагогічні рекомендації засновані 

на обліку як особистих, так і суспільних потреб. Відповідно чим більше 

число учнів обирають рекомендовані їм професії, тим вище дієвість 

профорієнтаційної роботи педагогів школи. Якщо учні заздалегідь намітили і 

погодили свої плани життєвого і професійного самовизначення, то відсоток 

школярів, що домоглася реалізації своїх планів, служить одним з показників 

ефективності соціально-професійної орієнтації за умови, що намічені раніше 

плани відповідають потребам регіону, країни в кадрах визначених професій і 

необхідного рівня кваліфікації. 

Відомо, що правильний вибір професії позитивно впливає як на 

продуктивність, так і на якість праці. Отже, трудові досягнення випускників 
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шкіл чи інших навчальних закладів, зв'язаних із профорієнтацією, служать 

ще одним важливим критерієм успішності вибору професії. 

Таким чином, головним критерієм ефективності профорієнтаційної 

роботи служить міра збалансованості кількості учнів, що надходять на 

роботу, на навчання в ПТУ, технікуми і вузи за професіями, що відповідають 

актуальним потребам міста, району, регіону, суспільства в цілому. 

Теорія, методи й методики професійної орієнтації в Україні, як і в 

інших країнах СНД, пройшли складний шлях свого становлення. У 60-х і 

першій половині 70-х років панувало визначення професійної орієнтації як 

системи державних заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді 

психологічної готовності до вибору професії на основі потреб суспільства із 

урахуванням інтересів і схильностей особистості учня. Не важко помітити, 

що ключовими елементами визначення такого типу є державне управління 

процесом підготовки учня до вибору професії, спрямованість цього 

управління на певне коло професій і на певні галузі виробництва, 

формуванню в учнів психологічної готовності вибору саме цих, заданих 

професій. Особистість учня в такому процесі витискається на край системи. 

Урахування психологічної структури особистості учня здійснюється „на 

основі потреб суспільства", тобто як другорядний елемент професійної 

орієнтації.  

Українські психологи розробили нову концепцію професійної 

орієнтації, яка знайшла широке визначення в наукових колах, у навчальній 

роботі вищих закладів освіти педагогічного та психологічного профілю й у 

практиці профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Вихідною 

позицією у розробці нової системи професійної орієнтації було бачення 

особистості насамперед не як об'єкта, а як суб'єкта саморозвитку. І саме цей 

процес саморозвитку покладено в основу формуючих функцій соціально-

професійної орієнтації. Особистість у професійній орієнтації виступає як 

суб'єкт діяльності, суть якої полягає у підготовці допрофесійного 

самовизначення. Засоби професійної орієнтації при цьому набувають 
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характеру сприятливих умов, що стимулюють особистість до 

профорієнтаційної діяльності й через це до самопізнання, самокорекції й 

саморозвитку із спрямуванням на оптимальне вирішення власних життєвих 

завдань. Свідоме професійне самовизначення передбачає аналіз особистістю 

суб'єктивних та об'єктивних умов професійного самовизначення з наступним 

вільним, самостійним прийняттям рішення щодо конкретного вибору 

професії або напрямку професійної освіти [2].  

Професійна орієнтація визначається як наукова практична система 

підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення. 

Цим визначенням особистість вводиться в центр процесу професійної 

орієнтації, стає суб'єктом профорієнтаційної діяльності - використовує 

засоби професійної орієнтації для підготовки до свого власного й 

самостійного професійного самовизначення. Займаючи позицію суб'єкта 

професійного самовизначення, особистість відходить від позиції об'єкта 

впливу з боку суспільства, державних і громадських організацій щодо 

вирішення своєї професійної долі, перестає служити об'єктам програмування 

ззовні. Суспільство в даному разі має сприяти пошуковій діяльності 

особистості, а не обмежувати цю діяльність вирішенням замовного завдання.  

Педагогічні умови соціально-професійного самовизначення 

старшокласників. 

Професійне самовизначення  своєрідна перевірка громадянської 

зрілості людини в справі вибору професії: перевірка на її причетність до 

історичного часу, перевірка на відповідальність за майбутнє, не тільки своє, 

але і всього суспільства. Людина, що вдало зробила свій професійний вибір, 

любить свою справу, творчо і повноцінно живе, може називатися щасливою і 

здатною подарувати щастя і впевненість іншим людям. 

Мотиви вибору професії досить різні, серед них головну роль відіграє 

змістовна сторона майбутньої професії, менш значимими є вподобання більш 

самостійних друзів та поради батьків, найменш вагомими є вплив засобів 

масової інформації та малозначні фактори (близьке розташування від дому і 
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т.п.). Інформаційний бум дозволяє молодій людині самостійно відшукувати 

необхідну інформацію та черпати потрібні знання, але процес самостійного 

пізнання, синтезу, аналізу та формування висновків потребує значної уваги з 

боку школи та батьків, адже тільки в умовах контролю та керованості можна 

здійснити необхідну селекцію інформаційних потоків [5]. 

На думку Є. Клімова існує 8 кутів ситуації вибору професії [4]. Адже 

старшокласник бере до уваги відомості не тільки про особливості різних 

професій, але і масу іншої інформації. 

1. Позиція старших членів родини. Звичайно, турбота старших про 

майбутню професію своєї дитини цілком зрозуміла, батьки несуть 

часткову відповідальність за те, як складається подальше життя 

нащадків. Дуже часто батьки надають дитині повну свободу вибору, 

вимагаючи тим самим від неї самостійності, відповідальності, 

ініціативи. Трапляється, що батьки не згодні з вибором дитини, 

пропонуючи переглянути свої плани і зробити інший вибір, 

вважаючи молоду людину не здатною самостійно приймати важливі 

рішення. Правильному вибору професії часто заважають установки 

батьків, які прагнуть, щоб діти компенсували їхні недоліки в 

майбутньому, у тій діяльності, в якій вони не змогли себе повністю 

проявити. Дослідження показують, що в більшості випадків діти 

погоджуються з вибором батьків, розраховуючи на допомогу батьків 

при вступі до якого-небудь навчального закладу. При цьому діти, 

звичайно ж, забувають, що працювати за даною спеціальністю 

доведеться їм, а не їхнім батькам. 

2. Позиція товаришів, подруг (однолітків). Дружні стосунки 

старшокласників досить міцні і їхній вплив на вибір майбутньої 

професії цілком вірогідний, крім того в силу вікових особливостей 

розвитку увага свого професійного майбутнього у однолітків значно 

зростає. Саме позиція оточення у якому спілкуються 
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старшокласники може стати вирішальною у професійному 

самовизначенні. 

3.  Позиція вчителів, класного керівника. Кожен вчитель, 

спостерігаючи за поведінкою учня тільки у навчальній діяльності, 

весь час намагається аналізувати структуру його інтересів, 

схильностей, особливості характеру, здібності, рівень підготовки 

тощо. Саме вчитель часто володіє тією інформацією, яка невідома 

навіть самому учневі. 

4.  Особисті професійні плани. У поведінці і життя людини уявлення 

про найближче і віддалене майбутньому відіграють дуже важливу 

роль. Особливості уявлення професійних планів залежать від складу 

розуму, характеру й досвіду людини. Він включає в себе головну 

мету та цілі на майбутнє, шляхи і засоби їх досягнення.  

5.  Здібності. Здібності, таланти учнів старших класів необхідно 

розглядати не тільки в контексті навчання, але й у контексті всіх 

інших видів суспільно цінної активності. Саме здібності включають 

в себе майбутню професійну придатність. 

6.  Рівень домагань на суспільне визнання. Реалістичність домагань 

старшокласника - перший щабель професійної підготовки. 

7. Інформованість. Важлива, неспотворена інформація  важливий 

фактор вибору професії. Інформаційний компонент передбачає 

повідомлення учням відомостей про різні професії, їх відмінні 

особливості, значення для суспільства, потреби в кадрах на ринку 

праці, умови професійної діяльності, вимоги, які ставить професія 

до психофізіологічних якостей особистості, способи і шляхи 

оволодіння професією. 

8. Схильності. Схильності проявляються і формуються в діяльності. 

Свідомо включаючись в різні види діяльності, людина може 

змінювати свої захоплення, а значить і професійну спрямованість. 
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Для старшокласника це досить важливо, оскільки допрофесійні 

захоплення відіграють важливу рольу виборі майбутньої професії. 

Самовизначення особистості - це свідомий акт виявлення і твердження 

власної позиції в проблемних ситуаціях. Його особлива форма  професійне 

самовизначення. У світі існує кілька десятків тисяч професій. Усі вони 

відрізняються метою праці, умовами праці, знаряддями праці, предметом 

праці. Щоб прийняти правильне рішення, необхідно врахувати безліч 

факторів, серед яких  власні бажання, психологічні особливості і 

можливості, а також потреби суспільства. Негативні наслідки неправильно 

обраної професії торкаються як самої людини, так і всього суспільства. За 

підрахунками американських учених, правильний вибір професії в 2-2,5 рази 

зменшує плинність кадрів, на 10-15% збільшує продуктивність праці й у 1,5-

2 рази зменшує вартість навчання кадрів [5, с.54]. 

Поняття "самовизначення" цілком співвідноситься з такими поняттями 

як самоактуалізація, самореалізація, самоздійснення, самосвідомість. При 

цьому багато вчених пов’язують самореалізацію, самоактуалізацію  саме з 

трудовою діяльністю, з роботою. Наприклад, А. Маслоу вважає, що 

самоактуалізація виявляє себе "через захопленість значимою роботою"; К. 

Ясперс зв'язує самореалізацію зі справою, що робить людину; І. Кон 

говорить, що самореалізація виявляється через працю, роботу і спілкування; 

російський вчений П. Щедровицкий відзначає, що "зміст самовизначення - у 

здібності людини будувати самого себе, свою індивідуальну історію, в умінні 

постійно переосмислювати власну сутність" [1, 11]. 

Є.О. Клімов виділяє два рівні професійного самовизначення [3]:  

1) гностичний (перебудова свідомості і самосвідомості);  

2) практичний (реальні зміни соціального статусу людини). 

Відповідно до такого поділу можна оцінити роль школи у формуванні 

першого (гностичного) рівня професійного самовизначення, адже саме вона 

вибудовує портрет вихованої та свідомої особистості. 
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Самовизначення припускає не тільки "самореалізацію", але і 

розширення своїх первісних можливостей - "самотрансценденцію": 

"повноцінність людського життя визначається через його трансцендентність, 

тобто здатність "виходити за рамки самого себе", а головне - в умінні людини 

знаходити нові змісти в конкретній справі і у всім своєму житті". Таким 

чином, саме зміст визначає сутність самовизначення [7,]. 

Усе це дозволяє визначити сутність професійного самовизначення як 

пошук і перебування особистісного змісту в обраній, освоюваній і вже 

виконуваній трудовій діяльності, а також  перебування змісту в самому 

процесі самовизначення. 

Стосовно допрофесійного самовизначення можна виділити 

узагальнений зміст: пошук такої професії і роботи, що давала би можливість 

одержувати заробіток (суспільну оцінку праці) по справедливості, тобто у 

відповідність з витраченими зусиллями (чи у відповідність із внеском 

людини в суспільство). 

Підсумовуючи вищезазначене, звернемось до класифікації, у якій 

Гінзбург виділяє наступні типи особистісного самовизначення, що 

впливають  на професійне самовизначення [2, 9]: 

 гармонійне (благополучне сьогодення при позитивному майбутньому); 

 стагнаційне (благополучне сьогодення при негативному майбутньому; 

страх перед майбутнім); 

 безтурботне (благополучне сьогодення, бачення майбутнього без 

цілеспрямованого планування; очікування благополуччя і того, що все 

буде відбуватися "саме собою"); 

 безперспективне (благополучне сьогодення; планування майбутнього 

при відсутності його цінності як "вимушене"); 

 негативне (неблагополучне сьогодення, негативне майбутнє; відчуття 

безнадійності); 

 захисне (неблагополучне сьогодення, позитивне планування 

майбутнього; "втеча в майбутнє"); 
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 фантазійне (неблагополучне сьогодення, позитивне майбутнє при 

відсутності його планування; "втеча в мрії про майбутнє"); 

 прагматичне (успішна самореалізація при відсутності цінностей і 

екзистенціальної орієнтації; "адаптивність", проекція в майбутнє 

запозичених цінностей); 

 гедоністичне (успішна самореалізація при відсутності цінностей, 

екзистенціальної орієнтації, позитивних образів майбутнього і 

планування; погоня за сьогочасними задоволеннями); 

 залежне (успішна самореалізація, позитивне майбутнє при відсутності 

цінностей, екзистенціальної орієнтації і планування; погоня за 

задоволеннями, проекція в майбутнє запозичених цінностей); 

 бездуховне (успішна самореалізація і планування при відсутності 

цінностей, екзистенціальній орієнтації і негативному майбутньому; 

практичність, "емоційна ущільненість"); 

 пасивне (нереалізовані цінності в сьогоденні, позитивне плановане 

майбутнє; нереалізованість у сьогоденні); 

 невротичне (нереалізовані цінності в сьогоденні, негативне плановане 

майбутнє; переживання незатребуваності, відсутність перспективи); 

 бездіяльне (нереалізовані цінності в сьогоденні, позитивне неплановане 

майбутнє; відхід від нереалізованості в сферу емоційних переживань); 

 відстрочене (нереалізовані цінності в сьогоденні, негативне плановане 

майбутнє; відстрочка реалізації нереалізованих цінностей). 

Позитивно орієнтований саморозвиток наповнює майбутнє змістом, 

структурує його і за визначенням робить людину суб'єктом власного 

становлення. Успішність самовизначення багато в чому визначається 

присвоєнням і осмисленням соціально-набутих цінностей [7]. 

Нерозривний зв'язок професійного й особистісного самовизначення 

останнім часом вважається загальновизнаним. Більш того, на перший план 

часто висувається ціннісно-моральне самовизначення особистості. Загалом,   

виділяють   наступні   основні   типи   самовизначення: професійне, життєве й 
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особистісне. На вищих рівнях свого прояву ці типи взаємопов’язані, а їхні 

ознаки носять наскрізний характер. Наприклад, професіонал, що знайшов у 

роботі зміст усього свого життя, безсумнівно, реалізує себе і як особистість. 

В іншому випадку людина у своєму хобі досягає таких висот, яким міг би 

позаздрити будь який професіонал, успіхів, що здобувають суспільне 

визнання. 

На думку І. Кона, процес професійного самовизначення, насправді, має 

свій початок ще в дитинстві і підрозділяється на ряд етапів, тривалість яких 

варіюється залежно від соціальних умов і індивідуальних особливостей 

розвитку [ 4]. 

Перший етап - дитяча гра, в ході якої дитина приймає на себе 

професійні ролі і «програє» окремі елементи пов'язаної з ними поведінки. 

Другий етап - підліткові фантазії, коли підліток бачить себе у мріях 

представником тієї чи іншої привабливої для нього професії. Третій етап, 

охоплюючий підлітковий і більшу частину юнацького віку  це попередній 

вибір професії. Різні види діяльності аналізуються  і оцінюються з точки зору 

інтересів підлітка («я люблю історичні романи, я стану істориком»), з точки 

зору схильностей ( «у мене гарні успіхи з математики, чому не зайнятися 

нею?»), з точки зору його системи цінностей ( «хочу багато заробляти»). 

Зрозуміло, інтереси, схильності і цінності проявляються не зовсім 

виразно на різних стадія вибору. Однак ціннісні аспекти, такі як громадські 

(усвідомлення соціальної цінності тієї чи іншої професії), особисті 

(усвідомлення того, що індивід хоче для себе), є більш узагальненими і 

зазвичай формуються і усвідомлюються пізніше, ніж інтереси і схильності. 

Інтерес до предмета стимулює школяра більше займатися ним, це у свою 

чергу розвиває його схильність, а виявлення схильності в свою чергу 

підкріплює інтерес [12]. 

Четвертий етап - практичне прийняття рішення, тобто власне вибір 

професії, що включає в себе два компоненти: 1) визначення рівня 
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кваліфікації майбутньої діяльності, обсяг і тривалість навчання; 2) вибір 

конкретної освітньої програми з підготовки до обраної спеціальності. 

Підсумовуючи вищесказане напрошується висновок: професійне 

самовизначення є невід'ємним компонентом особистісного самовизначення. 

Ці явища йдуть паралельною лінією впродовж всього людського життєвого 

шляху, і від того, як людина справляється з поставленими завданнями вибору 

на різних етапах свого життя, залежить успішність життя в цілому. 

Основними відмінностями (специфічними ознаками) різних типів 

самовизначення особистості можуть бути наступні.  

Для професійного самовизначення:  

 характерна велика формалізація (професіоналізм відбивається в 

дипломах і сертифікатах, у трудовій книжці, у результатах праці і т.п.);  

 вимагаються, сприятливі умови (соціальний запит, що відповідають 

організації, устаткування для праці і т.п.). 

Для життєвого самовизначення характерні:  

 глобальність, всеосяжність того образу і стилю життя, що відповідає 

середовищу у якому живе людина;  

 залежність від стереотипів суспільної свідомості даного 

соціокультурного середовища; 

 залежність від економічних, соціальних, екологічних та інших 

об'єктивних факторів, що визначають життя даної соціальної і 

професійної групи. 

Для особистісного самовизначення:  

 характерна неможливість формалізації повноцінного розвитку 

особистості;  

 більш підходять не "сприятливі" в повсякденному уявленні умови, а 

навпаки, складні обставини і проблеми, які дозволяють проявитися 

кращим особистим якостям людини, сприяють розвитку таких якостей.  

Крім того, у вивченні питань професійного самовизначення в умовах 

інформатизації суспільства, значну увагу необхідно приділяти віковим 
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особливостям розвитку. Прихильники концепції вікового розвитку вважали, 

що професійний розвиток безупинний, складається з ряду фаз та містить 

типи професійного розвитку, а стадії професійного розвитку спираються на 

віковий розвиток. Такі фактори відіграють важливу роль у визначенні 

підходів до особистісного та професійного самовизначення молоді, адже у 

епоху випереджувального розвитку інформаційного поля, спостерігається 

гіперболізований фізичний та психологічний розвиток людини. Знання цих 

процесів та їх причин мають бути взяті на озброєння всіма учасниками 

навчально-виховного процесу [4]. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено вікові та 

психологічні особливості старшокласників, що впливають на формування 

професійного самовизначення. До них можна віднести: 

 особистісну спрямованість, провідний тип діяльності, провідні 

новоутворення, мотивацію, рівень розвитку механізмів мислення, 

самооцінки, самоаналізу, самовиховання; 

 актуалізацію у старшокласників образу «Я» , розвиток у них 

рефлексії, активного самопізнання, потреба в самовихованні, 

самоосвіті, набуття професійної спрямованісті; 

 прояв в учнів стійких інтересів, зосередження їх уваги на 

професійному самовизначенні. 

Основні методологічні принципи соціально-професійної орієнтації 

Щоб профорієнтаційна робота зі школярами була ефективною, кожен 

психолог повинен дотримуватись таких методологічних принципів: 

• принцип свідомості, який передбачає аналіз як об'єктивних, так і 

суб'єктивних умов вибору професії. Вільний вибір - це самостійно прийняте 

особистістю рішення. Реалізація даного принципу передбачає обізнаність 

молодої людини у всьому, що стосується обраної нею професії, усвідомлення 

того, що необхідно знати й уміти, щоб успішно реалізувати себе в 

професійній діяльності. Вона повинна знати, які психічні та 

психофізіологічні вимоги пред'являє до неї професія, наскільки її 
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індивідуальні психологічні та психофізіологічні особливості відповідають 

вимогам обраної нею професії. Людина, яка обирає ту чи іншу професію або 

спеціальність, повинна бути обізнана з умовами праці та рівнем заробітної 

плати, з перспективами професійного росту та можливістю задоволення 

житлово-побутових потреб, а також з тим, де і протягом якого часу можна 

здобути дану професію. Людині, яка професійно визначається, бажано 

попередньо спробувати себе в обраній професії, відчути себе в процесі 

діяльності, ознайомитися з відповідною літературою, щоб зорієнтуватися, чи 

зможе вона протягом тривалого часу займатися даним видом діяльності. 

• принцип самостійності передбачає право кожної молодої людини 

самостійно, без втручання сторонніх, обирати майбутню професію. Згідно з 

принципом самостійності, педагогічне керівництво і контроль сім'ї, школи, 

професійних навчальних закладів, виробництв, громадськості здійснюється 

лише на рівні порад. Надаючи допомогу молодій людині у вивченні її 

інтересів, схильностей і здібностей, ніхто з них не втручається в сам процес 

самовизначення. Остаточне право у виборі професії залишається за молодою 

людиною. Рішення вона приймає самостійно. Розумне педагогічне 

керівництво дорослих покликане допомогти молодій людині збалансувати 

свої потреби і можливості з потребами держави. 

• принцип свободи вибору передбачає право кожного на власний вибір 

професії, рівність у можливостях, які держава повинна гарантувати кожній 

людині. 

Свобода вибору немає нічого спільного зі стихійністю і самоплином. 

Професійний вибір передбачає, з одного боку, урахування індивідуально-

психологічних особливостей та стану здоров'я молодої людини, а з другого -

 урахування потреб народного господарства та інтересів суспільства. В 

кінцевому результаті, дитина, за допомогою дорослого, усвідомивши сильні 

та слабкі сторони своєї особистості та зваживши свої власні потреби та 

потреби суспільства, скориставшись своєю свободою, має можливість 

самостійно прийняти рішення [8]. 
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Основним джерелом поповнення трудових ресурсів у всіх сферах 

виробництва в сучасних умовах є випускники шкіл,тому профорієнтаціна 

робота з учнями, особливо випускниками загальноосвітніх шкіл, є такою 

важливою. 

Випускнику школи нелегко уявити собі потребу виробництва в кадрах, 

Дослідити запити суспільства на ту чи іншу професію, спрогнозувати свою 

майбутню професійну діяльність, побачити свої реальні можливості 

працевлаштування, зрозуміти специфіку тієї чи іншої професії, правильно 

оцінити свої нахили та здібності. 

Дослідження психологів вказують, що 50% здібностей людини 

передається по спадковості (окремі вчені вважають, що 80%). Інтелект 

дитини формується до 10-12 років, тому психологу чи вихователю необхідно 

знати все, що може впливати безпосередньо чи опосередковано на розвиток 

дитини. Психолог повинен мати інформацію про батьків дитини, про умови, 

в яких зростає дитина, про взаємини в сім'ї, соціальні установки, духовно-

моральну атмосферу тощо [17]. 

З іншого боку, статистика доводить, що продуктивність праці 

працівників, які за своїми якостями відповідають вимогам професії, в 

середньому на 20-40% вища, ніж у тих, хто цим вимогам не відповідає, а 

серед працівників, які часто змінюють місце роботи, 40% це ті, що обрали 

роботу не за здібностями. Із сказаного вище зрозуміло, чому такою 

важливою є профорієнтаційна робота саме із школярами і чому цей напрямок 

навчально-виховної роботи ніколи не втратить своєї актуальності. 

Для успішного здійснення соціально-професійної орієнтації, зокрема 

для реалізації виділених вище завдань, необхідно, щоб профорієнтаційна 

робота проводилась комплексно, у тісному взаємозв'язку сім'ї, школи, вузу 

тощо. 

Відповідальність за організацію профорієнтаційної роботи в школі 

несе директор, який відповідає за: 
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• планування та прогнозування розвитку соціально-професійної 

орієнтації, її актуальності в умовах сучасної школи; 

• розробку змісту профорієнтаційної роботи з учнями; 

• готовність випускників школи до свідомого професійного вибору; 

• створення кабінету соціально-професійної орієнтації; 

• вивчення професіограм; 

• вивчення особистості кожного учня з метою надання допомоги у його 

подальшому професійному самовизначенні; 

• налагодження контактів з батьками для вироблення спільного 

рішення щодо майбутньої долі кожної дитини. 

В кожній школі створюється рада з профорієнтаційної роботи, яка 

працює під безпосереднім керівництвом директора. До цієї ради входять 

заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники та 

вчителі-предметники випускних класів, представники підшефних 

підприємств та профтехучилищ, з якими співпрацює школа. 

Завідувач кабінетом (як правило психолог), підтримує зв'язок з усіма 

вчителями школи, проводить з ними семінари та консультації. 

Профорієнтаційну роботу на різних рівнях у школі проводять: 

• вчителі-предметники; 

• класні керівники; 

• шкільний лікар; 

• психолог; 

• соціальний педагог. 

До неї залучаються батьки та засоби масової інформації. Важливо, щоб 

у кожному класі був профорієнтаційний куток, а у школі - навчально-

методичний кабінет. 

У кабінеті був би зосереджений довідково-інформаційний матеріал, де 

можна було б провести бесіду, конференцію, диспут, професіографічну 

зустріч, отримати консультацію або провести діагностику щодо професійної 

придатності [13, 26]. 
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Незважаючи на важливість і необхідність наявності кабінету, досить 

часто його заміняє куток соціально-професійної орієнтації, який досить бідно 

оформлений, де міститься мінімум інформації, не завжди актуальної. 

В зміст роботи кабінету входить: 

• ознайомлення з професіями, найбільш поширеними і мало відомими; 

• виявлення і розвиток професійних інтересів, здібностей; 

• формування у дітей професійних спрямувань, які б відповідали 

психофізіологічним особливостям та індивідуальним особистісним якостям 

школяра і одночасно враховували потреби суспільства в кадрах; 

• організація консультацій для учнів з питань, що стосуються вибору 

професії, трудовлаштування та продовження освіти; 

• робота з вчителями і батьками учнів (збори, лекції, зустрічі, 

індивідуальні консультації) 

• встановлення зв'язку з трудовими колективами та громадськістюз 

питань соціально-професійної орієнтації та ін. 

Матеріальне забезпечення кабінету: 

1) стенди, які містять опис найбільш поширених професій, інформацію 

про потреби народного господарства країни, матеріали про учнів старших 

класів, які відображають їх навчання, позакласну громадсько-корисну працю, 

успіхи в певних видах діяльності; 

2) папки з професіограмами; 

3) бібліотека з профорієнтаційною літературою; 

4) відеомагнітофон та касети з розповідями про найбільш поширені 

професії; 

5) комп'ютер для збору банку даних інформаційного характеру та для 

діагностики школярів чи працівників з метою вивчення їх схильностей та 

здібностей; в комп'ютері повинен бути створений файл на кожного учня, 

який би вміщував наступну інформацію: демографічні дані, відомості про 

сім'ю, про зміни в інтересах та захопленнях, починаючи з VП по X клас, 

участь у гуртках, семінарах, факультативах, а також відомості про особливі 
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успіхи дитини (в навчанні, участь та перемоги на олімпіадах, змаганнях 

тощо) та психолого-педагогічну характеристику за кожен рік навчання. Ці 

матеріали можуть використовуватися під час довідкової та індивідуально-

психологічної консультації. 

6) Сценарії семінарів, практикумів, наприклад, "Профорієнтаційна 

робота в процесі викладання літератури, історії, математики тощо", 

"Сценарій вивчення особистості учня з метою соціально-професійної 

орієнтації" тощо. 

Бажано, щоб при кабінеті сформувався актив старшокласників, які б 

безпосередньо допомагали психологу та вчителям-предметникам в 

оформленні профорієнтаційної діяльності, у проведенні факультативних 

занять, присвячених проблемі вибору професії, тобто були тією ланкою, яка б 

єднала учнів з психологом, вчителями, представниками підприємств чи 

організацій. 

Профорієнтація як важлива складова усієї навчально-виховної роботи в 

школі повинна проводитися усім педагогічним колективом. Вчителі-

предметники повинні включати в систему опитування та під час пояснення 

нового матеріалу відомості професійного характеру, зокрема, вчителі 

розповідають, де можна застосувати знання з даного предмету, людям яких 

професій вони необхідні, ознайомлюють учнів з різними видами 

трудової діяльності. 

Так, в процесі широкої загальної політехнічної та гуманітарної 

підготовки, протягом усіх 11 років навчання в школі, відбувається підготовка 

учнів до вибору професій, з урахуванням їх особистісних схильностей, 

здібностей та суспільних потреб. 

Профорієнтаційна робота в школі повинна проводитись систематично і 

поетапно, починаючи з І по XI клас. 

Перший етап - знайомство зі світом професій (І-III класи), основне 

завдання якого - сформувати правильне емоційне ставлення до праці, 

сформувати бажання займатися корисною справою, відповідально ставитися 
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до дорученої справи, якісно виконувати доручену роботу; діти знайомляться 

з найбільш. популярними професіями, професіями своїх батьків [22]; 

Другий етап - знайомство з професіями свого регіону (V-VII класи), де 

основним завданням є врахування специфічних, характерних для даного 

економічного регіону потреб у кадрах та задоволення цих потреб. Діти 

повинні знати, де і які знання вони зможуть застосувати у своєму регіоні, 

щоб не лише задовольняти потреби регіону у спеціальностях, але й сприяти 

його розвитку у тих галузях, які ще мало розвинені. 

Третій етап - формування стійких професійних інтересів (8-9 класи), 

надання допомоги у виборі навчання після закінчення середньої школи II 

ступеня (9 класів), зокрема, чи продовжувати навчання в профтехучилищі 

або в будь-якому іншому середньому спеціальному навчальному закладі, чи в 

10-11 класах середньої загальнотехнічної школи і правильно вибрати профіль 

навчання в старших класах [27]. 

Особливе значення на цьому етапі має курс „Основи вибору професії", 

під час якого учні знайомлять з класифікацією професій Клімова і за 

допомогою тестування з'ясовують, до якої сфери професійної діяльності вони 

мають схильність. 

Четвертий етап — Вибір профілю навчання та вивчення предметів 

вибором, допоможуть з'ясувати, наскільки правильним був вибір учнів, чи 

професійно важливі якості та стан здоров'я учня відповідають вимогам тієї 

професійної діяльності, яку вони планують обрати. Основне завдання - 

надання допомоги учням в самооцінці своїх психофізіологічних якостей, 

здібностей і інтересів з метою остаточного самовизначення у провесійному 

виборі [14]. 

Вирішення проблеми профільного навчання неможливе без опори на 

певні показники (індикатори), що встановлюють зв'язок між вибраним 

профілем і комплексом об'єктивних і суб'єктивних чинників. Об'єктивні 

чинники відображають результати взаємодії учня з зовнішнім середовищем, 

опосередковані через такі кількісні і якісні дані як: успішність, участь в 
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різних конкурсах, олімпіадах, змаганнях, гуртках, факультативах; соціальна 

активність культурно-масового характеру - КВК, концерти, участь в 

позашкільних формальних і неформальних заходах. 

Суб'єктивні чинники мають безпосереднє відношення до особи учня, 

комплексу різних якостей, що виявляються як на психофізичному, так і на 

соціально-психологічному рівнях. Сюди можна віднести: характерні 

конституціональні особливості, тип темпераменту, функціональна асиметрія 

півкуль головного мозку, переважання образно-емоційного або конкретно-

логічного мислення, спрямованість локусу контролю (екстернальність-

інтернальність), що визначає характер процесу соціалізації підлітка і 

тенденцію до певних соціальних ролей; орієнтацію на  певну соціальну сферу 

діяльності з схильністю до розумової або фізичної праці, а також об'єктів 

діяльності (виробничо-технологічної,  соціально-гуманітарної, природно-

математичної, художньо-естетичної та інших) [15]. 

Пояснення як різних, так і схожих ознак у дітей можна знайти в 

домінуванні певних функцій півкуль головного мозку. Нейрофізіологи 

першими встановили зв'язок типу мислення з функціями півкуль, а 

психологи дали пояснення відмінності способів обробки інформації 

людиною. 

Існує загальна думка, що ліва півкуля мозку обробляє інформацію 

детально, послідовно, лінійно, аналітично і логічно, а права півкуля, навпаки, 

глобально, відносно, синхронно, нелінійно і інтуїтивно. 

Розвиваючи цей погляд, можна додати, що ліва півкуля несе 

відповідальність за обробку словесно-логічної інформації. Мислення, 

пов'язане з таким видом інформації, було назване конвергентним. Воно 

виявляється в задачах, що мають єдину правильну відповідь. Для його 

розвитку дітям потрібно пропонувати загадки, ребуси, кросворди або 

завдання на побудову різних класифікацій, наприклад, попросити назвати 

види ягід, овочів, риб, дерев і т.д. 

Права півкуля має справу з інформацією образно-емоційного 
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характеру, а відповідне йому мислення назване дивергентним. Воно 

спирається на уяву і служить засобом продукування нових оригінальних ідей 

і самовираження. Дивергентне мислення припускає, що на одне питання 

може бути декілька або навіть безліч відповідей [16, 30].  

У реальному житті рідко зустрічаються так звані «чисті типи», де б 

спостерігалося абсолютне переважання однієї з сигнальних систем. 

Найчастіші педагоги, психологи і управлінці мають справу з дітьми і 

дорослими з змішаними типами мислення, а отже з більшою диференціацією 

індивідуально-психологічних якостей. Для наочності приведемо приклад 

порівняльних характеристик якостей по трьох критеріях: когнітивному, 

креативному і емоційному [6]. 

Вікові особливості реалізації методики соціально-професійної орієнтації. 

У життєвому циклі людини відбувається чергування періодів 

переважання росту і формування процесів диференціювання функцій. 

підлітковий вік або пубертатний період (12–15 років — дівчата, 13–16 років 

— хлопці); юнацький вік (16–20 років — дівчата, 17–21 рік — хлопці). 

Підлітковий, або пубертатний, період. Відбувається статеве дозрівання. 

Завершується розвиток гіпофіза, який забезпечує появу вторинних статевих 

ознак. У цей період підвищується збудливість і функціональна рухливість 

збудливих систем організму. І далі удосконалюються функції підкірки з 

автономними центрами, вони дедалі більше підпорядковуються корі. В 

організмі відбуваються ендокринні перебудови, які впливають на властивості 

вищої нервової діяльності, психіку [30]. 

До 13–14 років аналізатори досягають високого рівня розвитку, добре 

формуються динамічні стереотипи, завершується удосконалення здатності 

мозку до аналізу і синтезу. Друга сигнальна система набуває все більшого 

значення в утворенні нових позитивних і негативних умовних рефлексів і 

навичок. Відбувається значний перелом психіки, формується світогляд, 

досягається психічна зрілість. 

Проте гормональні зрушення, які відбуваються у цей період, змінюють 
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рівновагу основних нервових процесів. Несприятливі умови навколишнього 

середовища, великі навантаження можуть сприяти прояву у підлітків 

невротичних станів. Активація статевих залоз змінює реактивність організму, 

силу, рухомість, врівноваженість основних нервових процесів, зумовлює 

слабість гальмівних процесів. 

У поведінці підлітків помічаємо неприховане переважання збудження, 

відповідні реакції за силою і характером часто стають неадекватними 

подразникам, які їх зумовили. У цей період організм вкрай нестійкий, 

підвладний хворобам і зривам. Спостерігається психічна неврівноваженість з 

різкими переходами з одного стану в інший — від екзальтації до депресії. 

Виникає критичне ставлення до дорослих, особливо до батьків, сильна 

образливість, у дівчат — схильність до сліз. 

Мова стає лаконічною, наче збіднюється, що свідчить про послаблення 

вищого функціонального рівня коркової діяльності — послаблення другої 

сигнальної системи і посилення функції першої. Збільшуються латентні 

періоди реакцій. 

У дівчат спостерігається порушення вегетативних функцій (серцебиття, 

болі у серці, судинні розлади, задишка тощо) у вигляді ―спалахів‖. 

Дисоціація корково-підкіркових співвідношень виявляється у змінах 

моторики (незграбність, переривчастість моторних актів), емоційній 

нестійкості (швидка зміна настрою, висока конфліктність). 

Все це зумовлює швидку стомлюваність, запаморочення, часті головні 

болі. Недосипання збільшує психофізіологічну напруженість 

функціонального стану підлітків [21, 23]. 

 Підлітковий вік є перехідним головним чином в біологічному смислі, 

оскільки це вік статевого дозрівання, паралельно якому досягають зрілості й 

інші біологічні системи організму. В соціальному аспекті підліткова фаза - це 

продовження первинної соціалізації. Всі підлітки цього віку - школярі, вони 

знаходяться на утриманні батьків (держави), їхньою провідною діяльністю є 

навчання. Соціальний статус підлітка мало чим відрізняється від дитячого. 
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Психологічно цей вік дуже суперечливий. Для нього характерні максимальні 

диспропорції у рівні й темпах розвитку, обумовлені значною мірою 

біологічно. Найважливіше психологічне новоутворення віку - почуття 

дорослості являє собою новий рівень домагань, що передбачає майбутнє 

становище, якого підліток фактично ще не досяг. Звідси - типові вікові 

конфлікти та їх переломлення в самосвідомості підлітка. В цілому це період 

закінчення дитинства і початку «виростання» з нього. 

Соціальне становище юнацтва неоднорідне. Юність — завершальний 

етап первинної соціалізації. Більшість юнаків і дівчат іще навчаються, їхня 

участь у продуктивній праці розглядається не стільки під кутом зору її 

економічної ефективності, скільки з позиції виховної цінності. Діяльність і 

рольова структура особистості на цьому етапі набувають нових, дорослих 

якостей. Головне завдавши цього віку - вибір професії. Загальна освіта 

доповнюється тепер соціальною, професійною. Уже після закінчення 9-го 

класу учні роблять соціальній вибір - продовжувати навчання у середній 

школі чи піти до ПТУ [25]. 

Проміжний стан суспільного становища і статус юнацтва визначають 

особливості психіки. Багатьох юнаків іще гостро хвилюють проблеми, 

успадковані від підліткового етапу, - власна вікова специфіка, право на 

автономію від старших. Водночас перед ними стоїть завдання соціального та 

особистісного самовизначення яке означає якраз не автономію від дорослих, 

а чітку орієнтацію та визначення свого місця в дорослому світі. Це 

передбачає поряд із ренціацією розумових здібностей та інтересів, без яких 

утруднено вибір професії, розвиток інтегративних механізмів самосвідомості 

становлення світогляду і життєвої позиції, а також визначення 

психосексуальних орієнтацій.  

Розширюється діапазон громадсько-політичних ролей та пов'язаних з 

ними інтересів і відповідальності: в 16 років — отримання паспорта, у 18 — 

виборче право і право на створення сім'ї [14].  
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Юнацький вік. Досягає повного розвитку наочно-діяльне мислення. 

Якщо у пубертатний період тимчасово втрачається контроль над виявами 

емоцій, у юнаків друга сигнальна система знову бере під контроль емоційні 

реакції, що зумовлюється встановленням нових міцних зв’язків між нею і 

лімбічною системою мозку. У процесі її розвитку відбувається тонка 

диференціація емоцій, завдяки чому поступово формуються основні їх види 

(цікавість, радість, здивування, горе, гнів, огида, зневага, страх, сором, 

провина), які дають можливість утворювати комплекси емоцій, тобто гаму 

настрою. 

Відновлюються здатність виробляти внутрішнє гальмування, а також 

швидкість вироблення позитивних умовних рефлексів. Відбувається 

диференціювання між правою і лівою півкулями, а у зв’язку з цим — 

диференціювання на художній і розумовий, а також основні типи вищої 

нервової діяльності. 

Саме цій періоди розвитку особистості характеризується найглибшою  

життєвою кризою. Дитинство підходить до кінця. Завершення цього великого 

етапу життєвого шляху характеризується формуванням першої цільної 

форми егоідентичності. Три лінії  розвитку приводять до цієї  кризи:  це  

бурхливий  фізичний  ріст  і полове дозрівання ("фізіологічна революція"); 

заклопотаність тим,  "як я виглядаю  в  очах  інших", "що я собою 

представляю"; необхідність знайти своє професійне покликання, що   

відповідає придбаним умінням, індивідуальним здібностям і вимогам 

суспільства.  У  підлітковій кризі ідентичності  заново постають усі  пройдені 

критичні  моменти розвитку [28]. 

Підліток тепер повинен вирішити всі старі задачі свідомо і з 

внутрішньою переконаністю, що саме такий вибір має значення для нього і 

для суспільства. Тоді соціальна довіра до світу, самостійність, ініціативність, 

освоєні уміння створять нову цілісність особистості. 

Юнацький вік - найбільш важливий період розвитку, на який 

приходиться основна криза ідентичності. За ним випливає або знаходження 
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"дорослої ідентичності", або затримка в розвитку, тобто "дифузія 

ідентичності". 

Інтервал між  юністю і  дорослим станом, коли молода  людина прагне  

(шляхом проб і  помилок) знайти своє  місце  в  суспільстві, Э. Эріксон 

назвав  "психічним  мораторієм".  Гострота  цієї  кризи  залежить,  як від 

ступеня   вирішення  більш  ранніх  криз   (довіри,  незалежності, активності 

й ін.), так і від усієї духовної атмосфери суспільства. Неподоланна криза  

веде  до стану гострої дифузії ідентичності,  складає  основу соціальної 

патології юнацького  віку. Синдром патології ідентичності за Э. Эріксоном:  

регресія до  інфантильного рівня і  бажання як  можна довше відстрочити 

знаходження дорослого  статусу;  неясний,  але  стійкий  стан тривоги;   

почуття  ізоляції  і  спустошеності;  постійне   перебування  в стані  чогось  

такого,  що  зможе  змінити  життя; страх перед особистим спілкуванням  і 

нездатність емоційно впливати  на осіб  іншої статті; ворожість і презирство  

до усіх  визнаних суспільних ролей, навіть  до чоловічих  та  жіночих;   У  

крайніх випадках має  місце пошук негативної ідентичності, прагнення 

"стати нічим" як єдиний спосіб самоствердження. 

Для кожної стадії життєвого циклу характерна  специфічна  задача, що 

висувається суспільством. Суспільство визначає також зміст розвитку на  

різних  етапах  життєвого  циклу.  Однак рішення життєвих задач,  згідно   

Э. Эріксона,  залежить  як від  вже досягнутого рівня  психомоторного 

розвитку індивіда, так і від загальної духовної атмосфери суспільства, у 

якому цей індивід живе [23]. 

У період навчання  в школі постає нова  задача  - формування 

працьовитості  й уміння звертатися  зі  знаряддями праці, що протистоїть 

усвідомленню власної недотепності і марності.  У  підлітковому  і  ранньому  

юнацькому  віці з'являється  задача першого цільного  усвідомлення себе і  

свого  місця у світі; негативний  полюс  у  вирішенні  цієї задачі  - 

невпевненість  у розумінні власного "Я"  ("дифузія ідентичності").  Задача 
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кінця юності  і  початку зрілості -  пошук супутника життя і  встановлення  

близьких  дружніх зв'язків, що переборюють   почуття  самотності. 

На завершальному етапі навчання в школі питання вибору професії 

здобувають для молодих людей особливу гостроту. Найважливішою, 

невідкладною і важкою справою стає для старшокласника вибір професії. 

Психологічні аспекти самовизначення і вибору професії підлітками. 

Як показали дослідження, підліток намагається передбачити своє 

майбутнє, не замислюючись над засобами його досягнення. Його образи 

майбутнього вирізняються тим, що вони орієнтовані на результат, а не на 

процес розвитку: підліток може дуже жваво, в деталях, уявляти своє 

майбутнє становище в суспільстві, не задумуючись над тим, що для цього 

треба зробити [31]. 

У віковій психології професійне самовизначення здебільшого ділять на 

ряд етапів, тривалість яких, звісно, варіюється. 

Перший етап – дитяча гра, під час якої дитина «приміряє» на себе 

різноманітні професійні ролі та «програє» окремі елементи пов'язаної з ними 

поведінки. Деякі особистості цей, притаманний вікові дитинства етап може 

залишатися поруч із іншими до пізнього юнацького віку. 

Другий етап - підліткова фантазія, коли підліток бачить себе у мріях 

представником тієї чи іншої привабливої для нього професії. 

Третій етап, що охоплює весь підлітковий та більшу частину 

юнацького віку, - попередній вибір професії. Різні види діяльності 

сортуються й оцінюються спершу під кутом зору інтересів підлітка («Я 

люблю історичні романи, мабуть, стану істориком»), потім у площині його 

здібностей («У мене добре з математикою, чи не зайнятись нею?») і, нарешті, 

з огляду на його систему цінностей («Я хочу допомагати хворим людям, то 

стану лікарем»; «Хочу багато заробляти. Яку би вибрати професію?»). 

Інтереси, здібності, цінності проявляються на будь-якій стадії вибору, 

вони диференціюються і консолідуються, відбувається боротьба мотивів. 
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Четвертий етап - практичне ухвалення рішення, власне вибір професії, 

криє в собі два головні компоненти: визначення рівня кваліфікації 

майбутньої праці, обсягу й тривалості необхідної підготовки до нього; вибір 

конкретної спеціальності. Послідовність цих виборів може бути різною. 

Дівчина може спочатку визначити сферу діяльності («Хочу працювати в 

медицині»), а потім рівень її кваліфікації (бути лікарем, фельдшером чи 

медсестрою), або навпаки - спочатку вибрати рівень, а потім уже фах («Буду 

вступати до вузу, але ще не знаю, до якого»). Фактично, із соціологічних 

даних, другий шлях рішуче переважає; орієнтація на вступ до вузу 

формується значно скоріше, ніж визріває вибір конкретної спеціальності. 

Деякі дослідники Теплов Б. Н., Мясищев В. Н., Анап’єв Б. Г. та ін.) 

вважають, що в основі природних здібностей лежать анатомо-фізіологічні 

особливості нервово-мозкового апарату людини. Інші (Леонтьєв А. М., 1986) 

у своїй концепції трактування здібностей визначальними вважають умови 

виховання [20]. 

Управління процесом соціально-професійної орієнтації. 

З метою правильного вибору професії необхідне керування даним процесом, 

що здійснюється вчителем, шкільним психологом, керівництвом школи. 

Керування вибором професії - одна зі складових частин проблеми наукового 

керування суспільством. У більш вузькому плані стосовно до проблеми 

вибору професії учнями учителю украй важливо знати об'єктивні і 

суб'єктивні фактори, що складають зміст керування. До об'єктивних факторів 

відносяться: 

- система об'єктивно діючих закономірностей, умови життя суб'єкта, 

середовище, виховання, економічне оточення й інші. 

До суб'єктних факторів відносяться:  

- можливості суб'єкта, схильності, інтереси, здібності, наміри, мотиви, 

характер, темперамент, задатки й інші сторони особистості. 

Щоб керування вибором професії було дійсно ефективним, украй важливо 

розібратися в сутності зазначених вище двох сторін предмета, що складають 
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керування. Керування вибором професії немислимо без знання особистості, її 

структури [26]. 

Людська особистість надзвичайно складна. Вона володіє як 

придбаними за життя якостями, так і біологічними властивостями, що 

характеризуються відносною сталістю (задатки, тип нервової системи і т.д.). 

Керування профорієнтацією тільки тоді науково обґрунтоване, коли 

будується з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учнів, 

базується на знанні динамічної функціональної структури особистості. 

Вимога вивчати кожного школяра загальновизнана. Однак у практиці нерідкі 

випадки, коли вчитель може докладно охарактеризувати одного - двох своїх 

вихованців, всім іншим він у стані дати лише саму загальну характеристику. 

Буває, що вчитель непогано знає учня, але дати цілісну характеристику 

спрямованості його особистості (виділити схильності, інтереси, здібності, 

мотиви поведінки, риси характеру) затрудняється. Яке місце займає учень у 

колективі, який його престиж серед однокласників, як оцінюють його 

товариші, учителі, як сам він себе оцінює - такі питання часто і зовсім не 

ставляться окремими педагогами [29]. 

Визначається така ситуація цілим рядом причин, серед яких: 

- відсутність установки на вивчення учнів з метою профорієнтації; 

- слабка психолого-педагогічна підготовка вчителів; 

- небажання утрудняти себе додатковою роботою; 

- відсутність доступних методів і методик вивчення учнів. 

Сучасному випускнику школи потрібна характеристика, у якій оцінки 

особистісних якостей повинні бути повними і точними. У характеристиці 

необхідно вказувати перспективу розвитку особистості, прогнозувати її 

майбутнє. Не можна обмежуватися в характеристиці учня вказівкою на його 

дисципліну, навчальні оцінки і загальну активність [17]. 

Особливу увагу потрібно звертати на динаміку інтересів учнів, на їхні 

схильності в процесі навчання. При цьому украй важливо проектувати 

можливості розвитку здібностей у процесі навчання. Якщо вчитель помітить 
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визначену спрямованість професійних інтересів учня, наполегливість і 

завзятість, що він виявляє, то він зобов'язаний відобразити це в 

характеристиці і переконати вихованця, що навіть при незначних здібностях 

він може досягти успіху. Вивчення учнів - одна з необхідних умов виявлення 

індивідуальних психологічних особливостей з метою правильного 

професійного самовизначення. 

Крім того одним з важливих аспектів професійного самовизначення є 

самопізнання - одна з необхідних умов здійснення особистісного підходу до 

вибору професії. 

Пізнання самого себе йде через порівняння себе з іншими людьми, 

шляхом усвідомлення своїх можливостей, досягнень і порівняння їхній з 

успіхами і досягненнями оточуючих людей. Пізнаючи себе, ми одночасно 

пізнаємо іншої людини. Знання інших людей допомагає самопізнанню. 

Процес порівняння - основа не тільки пізнання світу, але і пізнання самого 

себе. Пізнаючи через порівняння якості іншої людини, ми одержуємо 

матеріал, необхідний для вироблення власної оцінки [24]. 

Для кращого пізнання світу і самого себе, людина повинна докладати 

активних зусиль. Удосконалювання самого себе починається з процесу 

самопізнання. Не можна стати краще, не знаючи, які якості характеру треба 

виховати, а які - зжити. Без самопізнання не можна правильно намітити 

програму самовиховання і саморозвитку, важко вибрати роботу з душі. 

Вимоги людини до себе, самовиховання, залежать від вимог і перспектив 

суспільства, у якому він живе. Вимоги суспільства - одне з найважливіших 

спонукань самопізнання і самовиховання. Виникнення потреби в знанні 

власних особливостей, інтересу до себе і міркувань про себе є характерною 

рисою дітей що подоросліли. 
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1.3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

Зміни, що сталися в житті України після проголошення незалежності й 

переведення економіки на ринкові принципи господарювання, викликали 

потребу в перегляді норм соціально-економічного життя та внесення до них 

змін, що мають відповідати новим реаліям. Суттєві зміни у сфері зайнятості 

(формування національного ринку праці; скасування державних гарантій на 

працевлаштування; поява безробітних; розширення прав і свобод пересічних 

громадян щодо ставлення до праці з одночасним підвищенням їхньої осо-

бистої відповідальності за наслідки свого вибору та змістовного наповнення 

власної долі) по-новому ставлять питання про сутність, роль та соціальне 

значення професійної орієнтації. Ні в кого не викликає сумнівів, що в нових 
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умовах профорієнтація має суттєво відрізнятись від тієї, яка була за часів 

панування адміністративно-командної системи. 

Сьогодні в розвинених країнах світу профорієнтація вважається не 

тільки неодмінною умовою успішного адаптування пересічних громадян до 

економічних, організаційно-технічних та соціальних змін, що постійно 

відбуваються в суспільстві, а й ефективним засобом формування й розвитку 

якісної робочої сили. Система професійної орієнтації є обов’язковою 

складовою загального механізму управління трудовими ресурсами, що 

сприяє процесам їх відновлення, збереження та раціонального використання. 

Само тому вона визнається важливою складовою активної соціальної 

політики кожної держави [8, 1].  

Сьогодні питання щодо розбудови  профорієнтаційної системи в нашої 

країні не втрачає своєї актуальності. Не зважаючи на наявність позитивних 

зрушень у цієї площині, її  створення відбувається доволі повільно. Однією з 

причин такого можна вважати недосконалість  методологічних засад 

профорієнтації в сучасних ринкових умовах.   

Під методологією профорієнтації розуміється сукупність положень, 

принципів, форм і засобів організації та побудови теоретичної і практичної 

діяльності, спрямованої на оптимізацію професійного самовизначення і 

забезпечення самореалізації та розвитку людини у сфері трудової діяльності, 

а також на вдосконалення форм і методів роботи, які сприяють підвищенню 

інтересу особистості та суспільства до цих проблем. 

Концепція професійної орієнтації - провідна ідея, що на підставі 

узагальнення існуючих поглядів та уявлень, відображає головну думку про 

сутність, значення та місце професійної орієнтації в суспільстві на певному 

етапі його соціально-економічного розвитку. Протягом усього існування 

професійної орієнтації її концептуальні засади не раз змінювались, а 

відповідно до цього корегувались понятійний апарат, напрями, форми та 

методи профорієнтаційної роботи. Наочне уявлення про домінуючу роль 

концептуальної ідеї можна отримати на підставі спостереження її впливу на 
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трансформацію визначення такого важливого поняття, як ―професійна 

орієнтація‖ [6]. 

До середини 30-х років минулого сторіччя на теренах нашої країни 

панувала діагностична концепція професійної орієнтації. Відповідно до неї 

сутність та призначення профорієнтаційної роботи (як засобу протидії 

безробіттю) полягали в наданні людині рекомендацій щодо вибору професії 

на підставі зіставлення її професійних здатностей (виявлялось шляхом 

психодіагностування) та вимог професій, яким має відповідати працівник, з 

одночасним наданням інформації про можливе місце працевлаштування. У 

контексті цієї концепції профорієнтація визначалась як форма трудової 

експертизи, що сприяє обґрунтованому вибору професії з урахуванням 

потреб роботодавців та індивідуальних здібностей людини [2]. 

Поступово в надрах діючої концепції виникає, а згодом і набуває 

чинності, нова система поглядів на профорієнтацію та її призначення, що 

отримала назву ―виховна концепція‖. Підстави до її виникнення – подолання 

безробіття та нагальна потреба в розробці системи превентивних заходів, що 

дають змогу на сталій основі задовольняти кадрові потреби виробництва. 

Профорієнтація визнається однією з важливих складових такої системи. 

Акценти в профорієнтаційній діяльності зміщуються в бік загальноосвітньої 

школи, учнівська молодь стає об’єктом цієї роботи [9]. 

Відповідно до цієї концепції профорієнтація проголошується органіч-

ною складовою виховної роботи в навчальних закладах і визначається як 

комплекс психолого-педагогічних і медичних заходів, спрямованих на 

підготовку учнівської молоді до обґрунтованого вибору майбутньої професії. 

Прихильники цієї концепції, сприймаючи профорієнтацію з позиції 

еволюційного розвитку особистості, бачать її призначення у вивченні дітей 

та активізації їхніх професійних намірів шляхом надання учням знань та 

практичних навичок, що необхідні для успішного вибору професії. У 

контексті цієї концепції психодіагностика і виховання - дві обов’язкові 

складові загального процесу, які органічно доповнюють одна одну. 



77 

У 60-ті роки (в умовах розгорнутого соціалістичного будівництва) 

формується нова ідея, що змінює сутність профорієнтації, - концепція 

врахування людського фактора. Під людським фактором розуміється 

―комплекс здібностей, властивостей, рис людини, які залучаються до про-

цесу виробництва економічних благ‖ (Економічна енциклопедія). Провідна 

ідея цієї концепції полягає у  можливості здійснення цілеспрямованого 

впливу на людину: на її інтереси, здібності, нахили, бажання з метою коре-

гування її поведінки та професійних уподобань відповідно до потреб сус-

пільного виробництва. Ідея верховенства людського фактора передбачала 

пошук оптимальних варіантів взаємної відповідності людини і роботи, але 

при цьому головна увага приділяється не проблемам розвитку самої людини, 

а керуванню її поведінкою під час вибору професії або виконання тих чи 

інших виробничих функцій. У контексті цієї концепції професійна орієнтація 

розглядається як комплексна науково-практична система заходів, 

спрямованих на підготовку молоді до обґрунтованого вибору професії з 

урахуванням особистісних нахилів, інтересів, здатностей та кадрових потреб 

народного господарства. Головним об’єктом профорієнтаційної роботи 

визначається особистість школяра на різних етапах вікового становлення. 

Такий підхід до профорієнтації повністю відповідав жорстким вимогам 

державної політики щодо відновлення, розподілу та закріплення робочої 

сили, яка існувала в умовах адміністративно-командної системи. 

 Внаслідок соціально-економічних змін, що сталися в Україні з початку 

90-х років, виникла потреба в корегуванні засад усіх сфер суспільного життя, 

і в першу чергу таких, що пов’язані із зайнятістю населення. У нових умовах 

(наявність ринку праці, відсутність державних гарантій працевлаштування, 

розширення прав людини з одночасним підвищенням її особистої 

відповідальності за вибір життєвого шляху та його змістовне наповнення) 

попередній механізм управління системою відтворення, збереження та 

розвитку трудових ресурсів стає недієздатним [7]. 

Під впливом досвіду розвинених країн у суспільній свідомості 
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формується нова концепція - концепція розвитку людських ресурсів. 

Виходячи з наявних обставин та нового статусу людини в суспільстві, вона 

визначає провідною ідею розвитку самої людини як соціальної істоти, 

громадянина та працівника. У контексті нової концепції професійну 

орієнтацію можна визначити як комплексну систему заходів, спрямованих на 

забезпечення активного та свідомого професійного самовизначення, 

становлення та розвиток особистості з урахуванням індивідуальних намірів і 

можливостей та кон’юнктури ринку праці для повноцінної самореалізації у 

сфері професійної (економічної) діяльності. 

Реалізація цієї концепції передбачає посилення державного впливу на 

розробку і впровадження відповідних комплексних програм 

(загальнодержавних, міжгалузевих, регіональних) та створення ефективної 

системи професійної орієнтації і супроводу професійної кар’єри, 

вдосконалення системи професійної підготовки та перепідготовки як зай-

нятого, так і незайнятого населення [3]. 

Як було зазначено вище, світовий досвід переконливо доводить, що 

професійна орієнтація є не тільки неодмінною умовою успішного адап-

тування пересічних громадян до економічних, організаційно-технічних та 

соціальних змін, що постійно відбуваються в суспільстві, а й ефективним 

засобом формування й розвитку самої людини, як особистості, працівника, 

громадянина.  Але для того щоб  потенційні можливості профорієнтації були 

реалізовані в практичній площині,  профорієнтаційна робота має, по-перше, 

якнайповніше відповідати вимогам часу, потребам окремої особистості та 

суспільства, а по-друге, являти з себе раціонально побудовану організаційну 

структуру, осередки якої працюють у суспільстві на сталої основі.  

Виходячи з аналізу практичного досвіду інших країн та рекомендацій 

МОП, пропонуємо один з можливих підходів до побудови організаційної 

структури профорієнтаційної системи на державному рівні. 

Перш ніж приступити до розгляду організаційної структури 

державної системи професійної орієнтації, доцільно визначити декілька 
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основних положень, що стимулюють до створення такої системи та 

визначають оптимальні підходи до її побудови [4]. 

1. Професійна орієнтація є невід’ємною складовою загального 

механізму регулювання зайнятості.  

2. Кожна країна, яка є членом МОП, повинна розробляти та вдо-

сконалювати національну політику та програми професійної орієнтації, тісно 

пов’язуючи її із зайнятістю. 

3. Політика і програми розробляються і здійснюються в тісній 

співпраці державних органів із соціальними партнерами та зацікавленими 

установами й організаціями. 

4. Політика та програми повинні стимулювати активність особи й 

давати їй змогу розвивати і застосовувати особисті здібності до праці у своїх 

інтересах і відповідно до своїх прагнень з урахуванням потреб суспільства. 

5. Для практичної реалізації національної політики і програм у 

сфері зайнятості кожна країна має створювати системи шкільної і про-

фесіональної орієнтації дорослого населення з урахуванням потреб, 

можливостей суспільства, рівня економічного розвитку та культурних 

особливостей. 

6. Професійна орієнтація повинна охоплювати такі аспекти, як 

вибір професії, професійна підготовка та пов’язані з нею можливості освіти, 

стан зайнятості і перспективи в цій сфері, перспективи просування по роботі, 

умови праці, а також інші аспекти трудового життя в різних галузях 

економічної, соціальної і культурної діяльності. 

Під системою розуміють упорядковану сукупність взаємопов’язаних 

елементів, які працюють на досягнення певної (єдиної) мети. Наявність 

виваженої структури, чітке визначення її елементів, їхніх функцій та взає-

мозв’язків між ними - головна ознака будь-якої системи [4, 10]. 

Професійна орієнтація - це двобічний процес суб’єктно-об’єктних 

відносин, у якому суб’єктом є людина (або група людей, об’єднаних за 

певною ознакою) на різних етапах професійного становлення та 
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утвердження, а об’єктом - соціальні інституції, які сприяють оптимальному 

вирішенню проблем, що виникають на цьому шляху. Призначення 

профорієнтації полягає в забезпеченні ефективного функціонування 

механізму своєчасного відтворення робочої сили, її розвитку та 

раціонального використання шляхом сприяння розвитку трудового 

потенціалу окремої особистості та його реалізації у сфері трудової про-

фесійної діяльності. Як було зазначено раніше, задля досягнення визначеної 

мети, практичної реалізації свого призначення професійна орієнтація має 

бути організована у виважену перманентно діючу систему. Під час її 

створення необхідно додержувати низки вимог та принципів, що визначають 

підходи до побудови організаційних структур та забезпечення їх 

оптимального функціонування. 

Основні принципи побудови організаційних структур: 

• єдність мети; 

• первинність функцій і вторинність структур (тобто функції 

породжують структури, а не навпаки); 

• простота організаційної структури (за принципом необхідності та 

достатності); 

• функціональна автономність структурних елементів; 

• забезпечення між функціональних зв’язків між елементами 

структури; 

• єдність керівництва та оптимальної норми керованості. 

Принципи структурно-функціонального характеру: 

• інтегрування можливостей та зусиль усіх суб’єктів системи задля 

досягнення спільної мети; 

• диференціація функцій суб’єктів системи та їх фіксування у 

відповідних нормативно-правових документах; 

• сумісність функцій одного суб’єкта з функціями інших у межах 

певної підсистеми; 

• відповідність методів, форм та засобів діяльності конкретно 
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визначеним функціям та компетенціям суб’єктів системи; 

• конкретизація сфер впливу діяльності та особистої відповідаль-

ності за її результати й наслідки; 

• відповідність дій кожного з суб’єктів системи реальним потребам 

і запитам споживачів послуг та суспільства; 

• додержання принципів систематичності та наступності у впрова-

дженні профорієнтаційних заходів та наданні послуг; 

• забезпечення постійного зворотного зв’язку між суб’єктами 

системи та їхніми підопічними з метою визначення ефективності послуг, що 

надаються, та їх своєчасної актуалізації; 

• здійснення постійного наукового супроводу та методичного 

забезпечення усіх напрямів профорієнтаційної роботи (на підставі єдиних 

узгоджених планів наукових досліджень, розробки методичних рекомендацій 

та соціальних технологій) [2]. 

Зазначені принципи зумовлюють загальні вимоги до системи, 

організації її діяльності та взаємозв’язки між суб’єктами та об’єктами в 

загальній площині. Кожен з наведених принципів має самостійну вагу та 

значення, але тільки спільне застосування їх може забезпечити комплексний 

науково обґрунтований характер побудови виваженої організаційної 

структури профорієнтаційної системи. 

Вихідною побудови організаційної структури профорієнтаційної 

системи пропонується взяти загальну періодизацію професійного станов-

лення особистості, виходячи з того, що профорієнтаційна робота передує, а 

потім супроводжує процес професійного становлення особистості, 

залишаючись одним із найважливіших елементів на всіх його етапах. 

Врахування специфіки кожного з етапів професійного становлення 

(самовизначення), що зумовлена віковими й психологічними особливостями 

людини, її соціальним і професійним статусом, обсягом та наповненням 

життєвого і професійного досвіду, дає змогу, з одного боку, визначити 

спрямованість профорієнтаційних послуг для конкретної категорії 
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населення, а з другого - упорядкувати діяльність суб’єктів профорієнтаційної 

системи і їх взаємодію та свідомо підійти до поступового вирішення проблем 

забезпечення профорієнтаційної роботи: організаційного, науково-

методичного, кадрового, матеріального, фінансового тощо [9]. 

Можна сперечатись з приводу архітектури запропонованої органі-

заційної структури (таблиця, що наводиться нижче) та її змістовного 

наповнення, але незаперечним залишається той факт, що практична 

реалізація такої системи (за умови її функціонування на сталій основі) 

сприяє позитивному вирішенню проблем, пов’язаних з розвитком людських 

ресурсів та забезпеченням виробництва якісною робочою силою, а під час 

загострення ситуації у сфері зайнятості, зумовленого циклічним характером 

розвитку виробництва в ринкових умовах, цілеспрямовано впливати на 

перебіг подій на ринку праці за рахунок зміщення акцентів у роботі на 

актуальні виклики. 

Організаційна структура державної системи професійної       

орієнтації населення 

№ 

етапу 

Етап 

професійного 

становлення 

та розвитку 

особистості 

Об'єкт 

профорієнтаці

йної 

роботи 

Особливості (проблеми) 

етапу 

Завдання 

профорієнтаційної 

 роботи 

Суб'єкти 

профорієнтаці

йної 

системи 

1 Початковий 

етап 

Діти 

дошкільного 

віку (до 6-7 

років) 

Первинне знайомство 

зі світом професій та 

їх змістом. Практичне 

засвоєння 

найпростіших 

трудових операцій у 

формі сюжетно-

рольових ігор 

Стимулювання 

інтересу до трудової 

діяльності. 

Формування 

позитивного 

ставлення до праці та 

представників різних 

професій. Виховання 

самостійності 

Заклади 

дошкільного 

виховання; 

сім'я; дитячі 

студії та 

гуртки 

різного 

профілю 

2 Підготовка 

до свідомого 

вибору 

професії 

Учні 

загально-

освітньої 

школи: а) 

учні 

молодших 

Усвідомлення власних 

здібностей та 

індивідуальних 

відмінностей. 

Формування 

романтичних уявлень 

Формування сталого 

інтересу до виявлення 

та розвитку власних 

здібностей. 

Розширення спектра 

професій, для яких 

Середня 

загально-

освітня 

школа 
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класів (7-11 

років) 

про найбільш 

привабливі професії 

виявлені здібності є 

важливими. 

Поглиблення знань 

про професію, що 

приваблює 

  б) учні 

середніх 

класів (до 15 

років) 

Формування 

морального ставлення 

до праці та 

представників різних 

професій. 

Захоплення найбільш 

престижними 

професіями та 

неадекватне уявлення 

про них. 

Поверхове уявлення 

про підходи до вибору 

професії та шляхи 

реалізації професійних 

намірів. 

Прагнення до 

самоствердження та 

самопізнання 

Розширення уявлень 

про світ професій та 

галузеву структуру 

господарського 

комплексу. 

Загальне 

ознайомлення зі 

схемою 

обґрунтованого 

вибору професії та 

типовими помилками 

на цьому шляху. 

Поглиблення уявлень 

про сутність 

діяльності за 

професіями, що 

приваблюють. 

Заохочення до 

самопізнання та 

самовдосконалення, 

надання практичної 

допомоги в цьому. 

Загальне уявлення про 

ринок праці, 

особливості  його 

функціонування та 

потреби 

 

 в) учні 

старших 

класів (до 17 

років) 

  

Конкретизація намірів 

щодо вибору 

майбутньої професії та 

шляхів здобуття 

професійної освіти 

 

 

 

 

Вивчення загальної 

схеми та типових 

помилок вибору 

професії. 

Допомога у 

визначенні 

професійних інтересів 

та здатностей. 

Інформування про 

потреби ринку праці, 

 



84 

 шляхи набуття 

професійної освіти та 

особливостей 

працевлаштування в 

сучасних умовах. 

Допомога в розробці 

варіантів 

індивідуальних планів 

професійного 

самовизначення з 

урахуванням 

особистих намірів, 

здатностей учня та 

реальних потреб 

ринку праці 

 

 

3 Набуття 

професійної 

освіти 

Молодь, яка 

навчається у 

навчальних 

закладах, що 

дають 

професійну 

освіту 

(ВПТУ, 

ліцеї, 

гімназії, 

вузи) 

(до 23 років) 

Формування 

ставлення до обраної 

професії та 

впевненості у 

правильному виборі. 

Виникнення стану 

невизначеного 

очікування щодо 

подальшої 

професійної долі та 

можливостей 

працевлаштування 

Сприяння в 

адаптуванні до 

професії (місце та 

значення професії в 

сучасному 

виробництві, 

розширення уявлення 

про професію та 

напрями 

спеціалізації). 

Виявлення 

відповідності 

можливостей людини 

вимогам професії та 

шляхи її 

збалансування. 

Стимулювання 

поглиблення знань та 

засвоєння трудових 

навичок. 

Інформування про 

потреби ринку праці 

та потенційних 

роботодавців (галузь, 

особливості, умови, 

Навчальні 

заклади 

професійної 

освіти 

різного 

атестаційног

о рівня 
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вимоги). 

Ознайомлення з 

технологією пошуку 

роботи та шляхами 

підвищення особистої 

конкурентоспроможно

сті в сучасних умовах. 

Інформування про 

організації, установи, 

що сприяють 

працевлаштуванню. 

Налагодження ділових 

контактів з 

потенційними 

роботодавцями 

(зустрічі, відвідування 

підприємств, участь у 

роботі цільових груп) 

 

 

 

 

4 Працевлаш

тування, 

пошуки 

місця 

роботи 

Випускники 

навчальних 

закладів, де 

здобувають 

професійну 

освіту (18-23 

років), та 

особи, які 

працевлашто

вуються 

самостійно 

після 

тривалої 

перерви 

Обмежене уявлення 

про реальні потреби 

ринку праці та 

потенційних 

роботодавців. 

Поверхові знання 

технології пошуку 

робочого місця, брак 

практичного досвіду 

працевлаштування 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення техніки 

пошуку роботи. 

Складання 

індивідуального плану 

пошуку роботи, його 

корегування та 

контроль виконання. 

Аналіз причин 

невдалих спроб 

працевлаштування. 

Визначення можливих 

шляхів підвищення 

особистої 

конкурентоспроможно

сті. Надання 

інформації про 

потреби ринку праці, 

роботодавців (умови 

праці й оплати, 

вимоги до робочої 

Осередки 

державної 

служби 

зайнятості, 

центри 

професійної 

кар'єри 
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сили тощо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Початок 

трудової 

діяльності 

Особи, які 

працевлашту

вались 

вперше або 

після 

вимушеної 

перерви 

Складності 

адаптування 

(професійного, 

виробничого, 

соціально
го)

. 

Визначення напряму 

професійної 

спеціалізації. 

Розбудова професійної 

кар'єри 

Виявлення проблем 

адаптування та надання 

практичної допомоги у 

їх розв'язанні. 

Допомога у визначенні 

професійної 

спеціалізації та 

напряму розвитку 

трудової кар'єри. 

Підвищення мотивації 

до професійного 

зростання та 

підвищення 

продуктивності праці. 

Формування 

індивідуального стилю 

праці. 

Залучення до 

раціоналізаторської 

роботи 

Менеджери з 

персоналу 

підприємств, 

організацій, 

установ 

б Період 

активної 

трудової 

діяльності 

(після 

працевлашт

ування до 

виходу на 

пенсію) 

Кваліфікова

ні робітники 

та 

спеціалісти, 

які мають 

професійну 

підготовку 

та трудовий 

досвід 

Питання подальшого 

розвитку трудової 

(професійної) кар'єри. 

Подолання 

деструктивних явищ 

(незадоволеність 

професійним або 

соціальним статусом, 

зниження інтересу до 

роботи та 

Допомога в розробці та 

реалізації плану 

розвитку трудової та 

професійної кар'єри. 

Підвищення мотивації 

до трудової діяльності, 

професійного 

зростання та творчого 

ставлення до 

виконуваної роботи. 

Відділи 

кадрів 

підприємств, 

організацій, 

установ 
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продуктивної 

діяльності, 

виникнення намірів 

змінити професію або 

місце роботи) 

Пошуки супутніх сфер 

діяльності, де людина 

може реалізувати 

власні схильності, 

наміри та здатності 

7 Період 

тимчасового 

припинення 

трудової 

діяльності 

Безробітні; 

особи, які 

звільнені за 

власним 

бажанням; 

особи, які не 

працювали 

тривалий час 

з різних 

причин; 

особи, які 

працюють, 

але мають 

намір 

змінити 

місце роботи 

або 

професію 

Пошуки місця 

працевлаштування. 

Намагання змінити 

професію або вид 

діяльності 

Інформування про: 

послуги, які надає 

державна служба 

зайнятості; права та 

обов'язки безробітних 

та тих, що шукають 

роботу; актуальні 

потреби ринку праці; 

потенційних 

роботодавців 

(специфіка 

виробництва, умови та 

оплата праці); шляхи 

набуття професійної 

освіти та підвищення 

кваліфікації; 

можливості залучення 

до громадських робіт 

або до підприємницької 

діяльності. 

Консультування та 

підтримка з приводу 

зміни професії, намірів 

відкриття власної 

справи, розробки 

особистого плану 

пошуку роботи, 

підвищення 

конкурентоздатності на 

ринку праці. 

Залучення шукачів 

роботи до масових 

заходів, що сприяють 

працевлаштуванню 

(ярмарки вакансій, 

зустрічі з роботодавця-

ми, дні відкритих 

Структурні 

підрозділи 

державної 

служби 

зайнятості та 

міністерства 

у справах 

сім'ї, молоді 

та спорту, 

інші 

організації, 

фонди та 

установи 
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дверей, конкурси за 

професіями тощо) 

 

Професійна орієнтація в державній службі зайнятості України. 

Доля професійної орієнтації в незалежній Україні нерозривно пов'язана 

з діяльністю державної служби зайнятості. Сьогодні вона визнається 

активним засобом, що прияє державній службі зайнятості у вирішенні таких 

завдань як прискорення працевлаштування її клієнтів та мінімізації 

професійно-кваліфікаційного дисбалансу між пропозицією робочої сили і 

попитом на неї на національному ринку праці. Державна служба зайнятості – 

єдина в Україні інституція, що надає населенню послуги профорієнтаційного 

характеру у найбільш повному обсязі. 

Профорієнтаційна робота в службі зайнятості, перш за все, спрямована 

на активізацію самих шукачів роботи щодо розв’язання проблем власного 

працевлаштування відповідно до особистих інтересів, прагнень та 

можливостей з врахуванням мінливої кон’юнктури ринку праці. 

Якщо на першому етапі становлення служби зайнятості послуги цієї 

спрямованості надавались безробітним центрами профорієнтації, що 

існували автономно, то після структурної реорганізації (1996 рік) такі 

послуги безробітні набули можливості отримувати безпосередньо в діючих 

центрах занятості [5].  

Сучасний стан профорієнтаційного обслуговування безробітних в 

структурах державної служби зайнятості 

Сьогодні державна служба зайнятості, відповідно до чинного закону 

України "Про зайнятість населення", Положення про державну службу 

зайнятості та інших нормативних актів, надає представникам різних 

категорій населення соціальні послуги профорієнтаційної спрямованості: 

професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір. 

Особливості профорієнтаційної роботи у структурах державної служби 

зайнятості обумовлені спрямованістю діяльності самої служби (сприяння 

ефективному працевлаштуванню у оптимально скорочені терміни), 
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специфікою контингенту, який обслуговується,(це головним чином особи, 

які втратили роботу і намагаються повернутись до активної трудової 

діяльності) та характером послуг, що надаються. Організація цієї роботи 

виписана спочатку у Єдиної технології обслуговування незайнятого 

населення в центрах зайнятості України (надалі ЄТОНН), а згодом, у її 

вдосконаленому варіанті - Єдиній технології надання соціальних послуг 

центрами зайнятості України (ЄТНаСП) та конкретизована розпорядчими 

документами та методичними рекомендаціями. 

Відповідно до чинної технології обслуговування громадян, у кожному 

базовому центрі зайнятості, створені сектори, що спеціалізуються на наданні 

профорієнтаційних послуг: сектор професійної інформації та сектор активної 

підтримки безробітних. У кожному з яких працюють відповідні спеціалісти з 

професійної орієнтації. 

У секторі професійної інформації кожен відвідувач, виходячи з 

власних потреб, може отримати та опрацювати (самостійно або за 

допомогою спеціаліста): матеріали з описом професій/спеціальностей 

(папки, відеофільми, буклети); перелік професій, що є актуальними на ринку 

праці; перелік професій, за якими служба зайнятості організує професійне 

навчання безробітних; інформацію про професійно-навчальні заклади; 

перелік підприємств, організацій, установ регіону, що є потенційними 

роботодавцями; передумови та можливості залучення до підприємницької 

діяльності і самозайнятості; добірку періодичних видань, що містять у собі 

корисну інформацію для шукачів роботи. Для відвідувачів у секторі створені 

окремі робочі місця для самостійного опрацювання інформаційних 

матеріалів. Потрапити до цього підрозділу центру зайнятості відвідувач 

може самостійно за власним бажанням або за рекомендацією спеціаліста 

відділу працевлаштування. Спеціаліст профорієнтаційного підрозділу, 

відповідно до покладених на нього обов'язків, формує та актуалізує банк 

нормативно-правових та довідково-інформаційних матеріалів; проводить 

індивідуальні та групові консультації інформаційного характеру; допомагає 
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відвідувачам знайти необхідну інформацію, організує та забезпечує умови 

для її самостійного опрацювання; бере участь у організації та проведені 

масових заходів (інформаційні семінари, ярмарки вакансій тощо); розробляє 

та готує до тиражування матеріали, що роздаються - листівки, проспекти, 

буклети тощо [2]. 

Останнім часом інформаційні можливості служби зайнятості значно 

розширилися завдяки використанню таких засобів масової інформації як 

Інтернет (портал ДЦЗ "Труд"), багатоканальної телефонної системи (телефон 

"Пошук роботи") та надання цільових послуг ( поточна інформація про 

наявні вакансії) за допомогою мобільних телефонів. 

Найбільш широкий спектр профорієнтаційних послуг кожен клієнт 

може отримати у секторі активної підтримки. У разі первинного вибору 

професії або потреби у зміні набутої, профконсультант допоможе клієнту, з 

урахуванням його інтересів, намірів, здібностей та наявного життєвого і 

професійного досвіду, визначити найбільш підходящу з числа актуальних на 

ринку праці та підказати оптимальні шляхи її набуття. Спеціаліст з 

профорієнтації здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження 

громадян та, на підставі отриманих даних, дає обґрунтовані рекомендації 

щодо професійного відбору претендентів на наявні вакансії (з врахуванням 

професійно-кваліфікаційних вимог конкретного роботодавця). До такої 

процедури профконсультанти прибігають й під час формування групи осіб, 

які спрямовуються на професійне навчання. Профорієнтаційні послуги з 

застосуванням психодіагностики також надаються особам з метою виявлення 

їх здатності до підприємницької діяльності. Спеціалісти цього сектору 

частіш за інших залучаються до проведення семінарів з вивчення техніки 

самостійного пошуку роботи та різноманітних тренінгів психологічної 

спрямованості. 

Отримати вищезазначені послуги клієнт служби зайнятості може за 

направленням спеціалістів відділу працевлаштування або відділу організації 

професійного навчання [1, 8]. 
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Оскільки до центів зайнятості по допомогу звертаються різні верстви 

населення, а обслуговування кожної з них має свої особливості,  доцільно  

звернути увагу на послугах профорієнтаційного характеру, що надаються 

молоді, яка навчається та роботодавцям. У даному разі йдеться про участь 

спеціалістів служби зайнятості у профорієнтації учнівської молоді та 

надання роботодавцям такої послуги як професійний відбір.  

Адміністративно-організаційні засади створення сприятливого 

профорієнтаційного середовища регіону 

Системний підхід до проблеми професійного самовизначення дозволяє 

досліджувати ряд об'єктивних умов і факторів мікросередовища, які стихійно 

і цілеспрямовано впливають на особистість. На молодь впливають різні 

соціальні інститути, але спеціальні освітні структури (навчальні заклади всіх 

рівнів, центри профорієнтації, курси, студії, гуртки та інші) не виконують 

своїх функцій по формуванню професійних уподобань молоді. 

Такі соціальні інститути, як засоби масової інформації, адміністративні 

органи і т.п. також не проводять цілеспрямованої діяльності з формування 

професійних орієнтації учнівської молоді. В полі впливу на соціально-

професійне самовизначення виникають і займають не завжди однозначні 

позиції всілякі громади, рухи, що формують певні стереотипи виконання 

соціальних ролей і образи престижності тієї чи іншої професійної сфери. 

Певний вплив на соціально-професійний вибір молоді справляють і девіантні 

категорії населення [4, 2]. 

У цій ситуації особливо важливою є узгоджена, цілеспрямована 

політика в управлінні соціально-професійним самовизначенням молоді, 

продумана система впливу на її професійний вибір в складних, 

швидкозмінних умовах. Свідомий цілеспрямований вибір професії дозволяє 

уникнути економічних, виробничих, фінансових втрат для суспільства і дає 

можливість людині побудувати своє життя без трагічних деформацій. 

Як показують дослідження, часто формування професійних  інтересів 

відбувається стихійно, поза державними соціальними інститутами. При 
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виборі майбутньої професії в представників учнівської молоді наявні 

елементи стихійності, відсутність продуманих адміністративно-правових, 

психолого-педагогічних та організаційних заходів. В області узгодження 

кадрових потреб суспільства та інтересів кожної конкретної особистості 

необхідні управлінські рішення, які допоможуть позбавити практику від 

еклектичності і непослідовності. 

Питання, пов'язані з удосконаленням способів, методів і форм 

регулювання соціально-професійного самовизначення знаходяться в центрі 

уваги вчених, але дані проблеми мають конкретну територіально-

регіональну прив'язку, загальнодержавні розробки не завжди дозволяють 

врахувати особливості окремих регіонів та оптимально задовольнити 

потреби регіону в кадрах і інтереси молоді . 

В таких умовах гостро постає необхідність розробки просторово-

часової моделі спільної діяльності соціально-психологічних центрів,  

навчальних закладів, та підприємств регіону спрямованої на соціально-

професійну орієнтацію учнів. Це забезпечить створення сприятливого 

профорієнтаційного середовища регіону, дозволить вибудувати 

індивідуальну професійну траєкторію учнів та створить баланс попиту і 

пропозиції на ринку праці. 
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населення та ринку праці в Україні (Указ президента України № 

1073/2005 від 11.07.2005 р.) 

4. МОП. Рекомендації щодо професійної орієнтації та професійної 

підготовки у галузі розвитку людських ресурсів. 
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5. Концепція державної системи професійної орієнтації населення 

(затверджена КМ України 27 січня 1994 р.). 

6. Концепція державної системи професійної орієнтації населення 

(затверджена КМ України 17 вересня 2008 р.). 

7. Профессиональная ориентация учащихся : учеб. пособие для вузов / [А.Д. 

Сазонов, В.С. Симоненко, В.С Иванов, В.И. Бухалов]. - М. : 

Просвещение, 1988. - С. 220. 

8. ―Про затвердження плану заходів, спрямованих на розвиток системи про-

фесійної орієнтації населення‖ : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25.07.2007 р. 

9. ―Про затвердження програми розвитку державної служби зайнятості‖ : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004.  

10. Збірник нормативних, інструктивних та методичних матеріалів з питань 

профорієнтації незайнятого населення. - К. : ІПК ДСЗУ, 1997. 

 

1.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЗДІЙСНЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УМОВАХ 

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

За умови становлення нової економіки освіта визначає і рівень 

добробуту окремої людини, і конкурентоспроможність держави. 

Економічний добробут в індустріальну епоху створювався за рахунок машин, 

які заміняли собою ручну працю. Сьогодні на зміну індустріальному 

виробництву приходить діяльність з високими технологіями. Якщо період 

оновлення технологій в індустріальну епоху тривав 150-300 років, то 

сьогодні технології змінюються кожні  3-5 років. Все менше людей зайнято у 

виробничій сфері, все більш популярною і вигідною стає робота  у сфері 

телекомунікації та фінансового обслуговування [13].  

Це докорінно змінює вимоги до людського ресурсу з боку ринку праці 

та вимагає нових підходів у формуванні особистості школяра. Дедалі 

гострішою стає залежність місця держави в цивілізованому світі від її 
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можливостей у створенні умов для вільного самовизначення громадян, 

набуття ними доступних знань і професійної майстерності, самореалізації в 

тій галузі, де найповніше можна проявити свої обдарування. Успішне 

вирішення цієї проблеми в основному залежить від позитивних результатів у 

формуванні особистості майбутнього працівника на всіх етапах його 

шкільного життя. На цьому наголошується в Національній доктрині розвитку 

освіти, Законі України "Про загальну середню освіту", Концепції державної 

системи професійної орієнтації населення та Концепції профільного 

навчання. У названих документах закладено один із основних нововведень - 

профілізація навчання в середніх загальноосвітніх закладах [29]. 

В Україні існує три рівні загальної середньої освіти: початкова загальна 

освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта 

Відповідно існують загальноосвітні школи I (початкова), II (основна), III 

(старша) ступенів. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати 

разом або самостійно. Серед загальноосвітніх навчальних закладів 

виділяються: 

- навчальний заклад I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів;  

- гімназія - загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;  

- ліцей - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з профільним 

навчанням і допрофесійною підготовкою;  

- колегіум - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня філологічно-

філософського та (або) культурно-естетичного профілів;  

- загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад з 

частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують 

соціальної допомоги;  

- спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) - загальноосвітній 

навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку;  
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- загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат) - загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів з відповідним профілем для дітей, які 

потребують тривалого лікування;  

- школа соціальної реабілітації - загальноосвітній навчальний заклад для 

дітей (правопорушників, злочинців), які потребують особливих умов 

виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);  

- вечірня (змінна) школа - загальноосвітній навчальний заклад II-III 

ступенів для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з 

денною формою навчання і навчаються у вечірній час після роботи [7].  

В систему загальної середньої освіти входять позашкільний навчально-

виховний заклад - навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх 

потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-

естетичними, спортивними тощо); міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній 

підготовці. 

Особливості профільної освіти 

Профільна освіта в Україні вправаджується на підставі Концепції 

профільного навчання в сташій школі, яка розроблена на виконання Закону 

України ―Про загальну середню освіту‖. Вона ґрунтується на основних 

положеннях Концепції загальної середньої освіти і спрямована на реалізацію 

Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента 

України від 17.04.2002р. № 347/2002. Концепції профільного на вчання в 

сташій школі схвалена спільною колегією МОН і президії НАПН України [9].  

У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в 

старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це створюватиме 

сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і 

потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид 

майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує 
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принцип  особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює 

можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії [5]. 

Вищезгадана концепція передбачає навчання десяти-, 

одинадцятикласників за п’ятьма основними напрямами: суспільно-

гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-

математичний, технологічний, спортивний.. А ті юнаки й дівчата, котрі не 

планують вступати до вузу, зможуть продовжити навчання на рівні стандарту 

— обов’язкового мінімуму змісту навчальних предметів.  

Щоб виявити схильність дітей до тих чи інших видів діяльності, 

типовий план розглядає дев’ятий клас загальноосвітньої середньої школи як 

допрофільний. Причому не можна сприймати допрофільне навчання як 

період, коли дитині треба починати посилено вивчати певні науки. Навпаки 

— дев’ятикласник має спробувати себе в усьому, побувати на всіх 

факультативах і лише потім визначитися, що йому до душі [16].  

Профілізація щколи може створити сприятливі умови для реалізації 

індивідуальних особливостей старшокласників, їхніх інтересів та потреб і 

зорієнтувати завтрашніх випускників на той або інший вид майбутньої 

фахової діяльності. Загальною тенденцією переходу старшої школи на 

профільне навчання є його широка диференціація, варіативність, 

багатопрофільність, інтеграція загальної й допрофесійної освіти [23].  

Диференціація – одна з ключових проблем організації сучасної школи. 

Вона є об’єктом гострої полеміки серед педагогів у багатьох країнах світу. 

Різні і навіть протилежні погляди на ідею диференційованого навчання 

певною мірою відображають дві діалектично протилежні тенденції у 

розвитку сучасної науки, виробництва і освіти. Одна з них – інтеграція, яка 

обумовлена об’єктивними процесами взаємозв’язку і взаємозалежності 

різних наукових дисциплін, що потребує від кваліфікованого працівника 

широкої загальної культури й обізнаності у багатьох суміжних галузях. 

У той же час існує й інша тенденція, що виключає можливість 

―універсалізму‖ в умовах величезного нарощування наукових і професійних 
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знань. Важливою умовою досягнення успіху у будь-якій діяльності 

вважається спеціалізація працівника, хоча сам характер цієї спеціалізації 

зазнає суттєвих змін. Послідовники цієї тенденції справедливо вважають, що 

спеціалізація не тільки сприяє розвитку виробничих сил, науки, культури, але 

й відповідає різноманітності задатків і здібностей людини, її індивідуальним 

нахилам до того чи іншого виду діяльності [12]. 

Початковий — попередній, орієнтовний — етап диференціації 

розпочинається в дев’ятих класах середньої школи. А в останніх класах у 

більшості країн світу запроваджено профільну диференціацію навчання (при 

цьому слід врахувати, що там повна середня освіта не є обов’язковою). Діти 

навчаються в спеціалізованих секціях і відділеннях, котрі можна вважати 

аналогами профілів, усе їх розмаїття зводиться до двох напрямів — 

академічного (загальноосвітнього) та практичного (технологічного, 

допрофесійного). Обов’язкових предметів у старших класах, як правило, 

менше, ніж в основній школі. А профільна диференціація навчання 

здійснюється за рахунок поглибленого вивчення дисциплін певного профілю. 

Кількість обов’язкових предметів (курсів) на старшому ступені 

середньої школи набагато  менша, ніж в основній. Профільна диференціація 

навчання здійснюється за рахунок поглибленого вивчення навчальних 

дисциплін певного профілю. Учні академічних потоків керуються вимогами 

вищих навчальних закладів, навчальний план яких складається з традиційних 

загальноосвітніх дисциплін, що не виключає вибір нових навчальних курсів. 

Учні, які не орієнтуються на вступ до вищих навчальних закладів, 

обирають головним чином навчальні курси практичного циклу, що в 

багатьох випадках не обмежує можливості продовження навчання [33].  

В Україні існує єдиний для всієї країни державний стандарт загальної 

середньої освіти. Тобто визначається набір навчальних предметів, які 

викладаються у загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги до знань 

учнів, кількість годин, яка відводиться на засвоєння знань з різних предметів, 

розподіл цих годин за різними роками навчання. Однак даний стандарт не є 
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цілком однорідний і містить в своєму складі дві частини: інваріантну 

(незмінну), та варіантну (змінну). 

Інваріантна частина –– це перелік навчальних предметів та кількості 

годин для них, вивчення яких є обов’язковими для всіх навчальних закладів 

України і називається державним компонентом змісту навчання. 

Варіантна частина –– кількість годин, які відводяться на навчальні 

предмети та курси, вивчення яких відбувається за вибором місцевих органів 

управління (регіональна компонента змісту навчання) та безпосередньо 

навчальних закладів (шкільна компонента).  

Співвідношення навчального часу між інваріативною частиною та 

варіантною повиннно буди приблизно 65% до 35% . 

Варіантна складова навчального процесу кожна школа, орієнтуючись на 

обраний профіль (або профілі), повинна забезпечувати самостійно [28].   

Вимоги профільного навчання до особистості учня 

Вимоги з боку профільного навчання до особистості учня, можна 

сформувати за такими групами: 

1. Активізація, інтенсифікація навчальної діяльності, що виявляється в 

збільшенні навантаження на нервову систему учня. Це викликає необхідність 

виховувати і формувати психофізіологічну готовність учня до профільного 

навчання. 

2. Збільшення інтелектуального напруження – через необхідність 

розв'язання значно більшої кількості спеціалізованих, профільних 

навчальних завдань, що потребує розвитку відповідної інтелектуальної 

готовності учня. 

3. Інтенсивне нарощування профільного навчального і продуктивного 

досвіду-спеціальних знань, умінь, навичок відповідного напряму, що ставить 

питання про готовність учня [15, 14]. 

4. Підвищення рівня самоорганізації, самостійності у виконанні завдань 

навчальної діяльності й життєдіяльності, оскільки саме в період профільного 

навчання в старшій школі стають провідними особистісне, життєве і 
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професійне самовизначення. Тому слід виокремлювати так звану 

рефлексивну готовність учня до профільного навчання. 

5. Профільне навчання вимагає від учня підвищеної уваги до тих рис 

характеру, які сприяють успішній напруженій продуктивній діяльності. 

6. Профільне навчання вимагає від учня значної відповідності його 

потреб, мотивів, інтересів, схильностей, потягів специфіці профілю і 

професій, що його складають, тому слід говорити про мотиваційну 

готовність особистості. При цьому відбувається зміщення спрямованості в 

майбутнє, активізація процесів прогнозування, програмування діяльності 

учня [1, 14]. 

Діяльність учня в процесі опанування профілю навчання має починатися 

з актуалізації відповідних потреб і мотивів, бути забезпеченою необхідною 

вихідною інформацією й розгортанням пізнавального процесу, на основі чого 

він ставить нову мету і складає програму профільної навчально-

продуктивної-творчої діяльності, перебіг якої має обов'язково призводить до 

суспільного та особистісного значущого результату 

Негативні сторони впровадження профільного навчання в Україні. 

При втіленні в життя основних завдань профільного 

навчання  науковцями, методистами, вчителями необхідно вирішити ряд 

проблем. 

1. Формально в Україні створені типи загальноосвітніх навчальних 

закладів, які задовольняють різні категорії дітей у здобутті загальної 

середньої освіти. Однак рівень доступності таких закладів створює значні 

нерівності у здобутті освіти. Гімназії та ліцеї майже виключно створюються у 

міських населених пунктах, що практично закриває доступ дітям з сіл до 

відносно якіснішої освіти [24]. 

2. В спеціалізованих школах, ліцеях і гімназіях, а також в звичайних 

загальноосвітніх школах утворюються проліцейні і ліцейні класи, в яких за 
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рахунок коштів батьків збільшується кількість учбових годин по окремим 

предметам, або вводяться додаткові дисципліни. 

Додаткові освітні послуги часто стають формою легалізації платності 

навчання. В ліцеях, гімназіях (державних) офіційно вноситься плата не за 

навчання, а плата за додаткові освітні послуги. Не всі діти отримують ці 

додаткові послуги, але всі батьки платять, розуміючи це саме як плату за 

більш якісне навчання (менша наповнюваність класів, вищий рівень вимог до 

учнів, кращий рівень підготовки).  

3. Значною проблемою є функціонування малокомплектних шкіл у 

малих селах. Якість навчання у них, як правило, гірша, ніж у більших за 

розмірами школах, до того ж навчання учня є значно дорожчим [32]. 

4. Застаріла матеріальна база загальноосвітніх навчальних закладів. 

5. Відсутність сучасного інформаційного супроводу загальноосвітніх 

навчальних закладів. Інформаційні та комунікативні технології складають 

вагому частку світового виробництва ринку освітніх послуг. В Україні майже 

1 млн. учнів навчаються у школах, де немає жодного комп’ютера. За даними 

―Світового економічного форуму‖ за індексом готовності інформаційної 

структури Україна посідає 82 місце поряд із Замбією та Танзанією.  

6. Проблемою залишається профільне наповнення змісту навчання 

предмету. 

7. Проблема розробки профільних спецкурсів та факультативів з 

предмету, відповідних програм, підручників, методик, засобів навчання, які 

найповніше враховуватимуть різнорівневість освітніх середовищ і діапазон 

індивідуальних потреб учнів [20].  

8. Зниження кадрового потенціалу, низький соціальний захист вчителів. 

В основної частини педагогічної спільноти не відбулося усвідомлення 

глибокої перебудови своєї діяльності, що приводить до таких проблем як: 

слабкий рівень викладання профільних предметів, великі об’єми домашнього 

завдання, які досить часто не підкріплені потрібними для учнів посібниками, 
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перенавантаження учнів академічною роботою, в якій переважає механічне 

запам’ятовування великих об’ємів інформації тощо. 

9. Використання індивідуально-особистісно орієнтованих технологій в 

навчанні у багатьох учнів може викликати фізичне, психічне 

перенавантаження, що шкодить їхньому здоров’ю. 

10. Профілізація школи призводять до часткового або повного 

поглинання одних предметів іншими. 

11. Відсутність адекватного психологічного супроводу профільного 

навчання.  

Соціально-професійна орієнтація  в системі профільного 

загальноосвітнього навчального закладу 

Зростання значущості соціально-професійної орієнтації нині пов'язане з 

такими реаліями, як введення в сучасних загальноосвітніх школах 

профільних, професійно спрямованих програм навчання, підготовка 

учнівської молоді в ліцеях і коледжах до фахової діяльності, прагнення 

професійної школи зробити свого випускника конкурентне здатним на ринку 

праці тощо. 

Концепції профільного навчання в старшій школі наголошує на тому, 

що своєчасне виявлення професійних інтересів і якостей школярів на етапі до 

профільної підготовки сприяє ранньому професійному становленню 

особистості. Розумова, комунікативна та практична діяльність у поєднанні 

дають ефект цілісного, гармонійного розвитку. Підлітки намагаються 

обирати професію яка відповідала б сформованим у них уявленням про себе. 

Стверджуючись у професії, що відповідає їхній „Я -концепції", підлітки 

досягають самоактуалізації. Вони роблять те, що, на їхню думку, може 

принести їм задоволення та максимально сприяти особистому зростанню 

[14]. Крім того, сучасна людина має бути всебічно розвиненою, ініціативною, 

винахідливою, повинна мати значний запас знань, умінь і навичок, щоб бути 

конкурентноздатною в умовах нестабільності і різноманітності ринкової 

економіки. У зв'язку з цими педагогічний колектив школи повинен 
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стимулювати розвиток в учнів тих психологічних характеристик 

(особливостей), які за своєю сутністю є передумовами успішного 

професійного навчання й успішної професійної діяльності в найближньому 

майбутньому. Але для цього потрібно насамперед визначитися зі змістом 

професійно значущих індивідуальних особливостей особистості кожного 

школяра, а також із можливостями, умовами й напрямками їх розвитку. 

Потрібно також визначитись із диференціацією учнів за їх професійно 

значущими особливостями під час розподілу цих учнів за профілями 

навчання [31, 27]. 

Проблеми соціально-професійної орієнтаційної  роботи в Україні в різні 

періоди розглядалися багатьма дослідниками Є. Клімовим, І. Назімовим, В. 

Симоненком, Б. Федорішиним, В. Ярошенком та іншими. Ними 

розроблялися і перевірялися на практиці різні аспекти даної проблеми в 

умовах соціалістичної планової економіки радянської держави. Розроблені 

ними положення стали загальними основами для побудови системи 

профорієнтації в умовах профільного навчання. 

Складові профорієнтаційної роботи 

Професійна орієнтація – це довготривалий, до певної міри незворотний, 

соціальний процес оволодіння особистістю тою чи іншою професією, що 

включає в себе дію як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, притаманних 

суспільству на сучасному етапі його розвитку. Об’єктивні умови включають 

в себе умови сучасного суспільства, а суб’єктивні – вплив державних і 

громадських інститутів, що враховують як потреби суспільства, так і 

можливості, потреби, інтереси, ідеали самого індивіда [2]. Це визначення 

професійної орієнтації включає три основні моменти: 

•  процес впливу соціального середовища на особистість, що 

формується; 

•  процес усвідомлення необхідності праці, пізнання конкретної сфери 

праці; 

•  самоперетворення праці за законами розвитку сьогоденної дійсності. 
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Без усвідомлення індивідом потреб і інтересів суспільства, особливо на 

сучасному етапі його розвитку в Україні, неможливий усвідомлений вибір 

професії, який враховував би інтереси і суспільства і самого індивіда, 

неможливий розвиток особистості. 

Важливим покликанням педагогів, психологів, соціологів і медичних 

працівників є надання допомоги молоді у свідомому визначенні свого місця у 

професійній структурі суспільства відповідно до своїх здібностей і побажань. 

Конкретні цілі і задачі профорієнтаційної роботи виникають на стику 

соціальних потреб у формуванні особистості професіонала нового типу і 

комплексу реальних можливостей суспільства. 

Виділяють чотири функції профорієнтації, які визначаються її цілями: 

соціальну, економічну, психолого-педагогічну і медико-фізіологічну [25]. 

Соціальна функція профорієнтації передбачає процес засвоєння 

школярами певної системи знань, норм, цінностей, що дозволяють їм 

здійснювати свою соціально-професіональну діяльність як повноправних 

членів суспільства. Саме тому профорієнтацію школярів слід розглядати 

перш за все з позицій соціального замовлення суспільства. 

Економічна функція означає поліпшення якісного складу робітників, 

задоволення юнаків і дівчат змістом праці, підвищення професіональної 

активності [22]. 

Психолого-педагогічна функція – це перш за все виявлення і 

формування інтересів, нахилів, здібностей школярів, визначення шляхів і 

умов ефективного управління професіональним самовизначенням школярів. 

Медико-фізіологічна функція – це реалізація вимог до стану здоров'я і 

окремих фізіологічних якостей, необхідних для виконання тої чи іншої 

професіональної діяльності. В умовах загальноосвітньої школи важливо 

своєчасно встановити наявні відхилення в стані здоров'я учнів, щоб запобігти 

вибору ними протипоказаної професії. 

Створення цілісної системи профорієнтації, здатної розв'язувати 

покладені на неї задачі, можливе лише в тому випадку, коли кожний її 
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структурний елемент буде безвідмовно працювати на всю систему і 

однозначно виконувати свої функції. Одним з таких структурних елементів 

системи профорієнтації є профорієнтаційна робота середньої школи. 

Профорієнтацією займаються в школі, в центрах зайнятості, центрах 

соціальних служб для молоді, в центрах профорієнтації. Робота спрямована 

на формування інтересу до певної професії або групи професій. 

Професійна орієнтація містить такі елементи: 

– професійна інформація; 

– професійна консультація;  

– професійний відбір; 

– професійна адаптація. 

Професійна інформація є процесом ознайомлення відповідного 

контингенту учнів з конкретними професіями і спеціальностями, з вимогами, 

які ставляться до людини, що прагне отримати відповідну професію. 

Одночасно іде ознайомлення з закладами, де можна одержати дану 

спеціальність і місцями можливого трудовлаштування. Основна мета цієї 

роботи – створення необхідної інформаційної основи для підготовки кожного 

учня до свідомого вибору певної професіональної діяльності. 

Профінформація – це система психолого-педагогічних і організаційних 

заходів, спрямованих на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-

економічні і психофізіологічні особливості професії [30, 9]. 

Професійна консультація – це сукупність науково організованих і 

обґрунтованих дій, основною метою яких є виявлення індивідуально-

психологічних і психофізіологічних особливостей особи, що вибирає 

відповідну професію. Такі дії найбільш ефективні у тих випадках, якщо вони 

організовані з врахуванням вікових і освітніх рівнів. 

Головною задачею професійного відбору – наступного етапу 

профорієнтаційної роботи – є науково обґрунтоване визначення професійної 

придатності особи для визначеної (конкретної) трудової діяльності з 

врахуванням його особистісних якостей і потреб конкретного виробництва. 
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Професійна адаптація являє собою процес активного входження молодої 

особи в професію, пристосування її до змісту своїх професійних обов’язків, 

режиму і організації праці, до вимог виробництва. Іншими словами, 

професійна адаптація – це досягнення в оптимальні строки певного 

кваліфікаційного рівня. Адаптація проходить у двох напрямках: особистість 

адаптується до колективу (засвоює норми, вимоги, традиції колективу) і 

колектив адаптується до особистості, людини (приймає новачка в систему 

міжособистісних відносин). Важливою умовою адаптації є збіг інтересів і 

ціннісних орієнтацій новачка і колективу, взаєморозуміння цілей і 

можливостей для їх реалізації. Велике значення в цьому процесі має 

психологічний клімат у колективі, основою якого є міжособистісні 

відносини. Вони проявляються у взаємній оцінці особистісних якостей 

членами колективу [8]. Також багато залежить від особистих якостей 

керівника, від стиля керівництва. 

Соціально-професійна орієнтація в умовах профільного навчання 

Система профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання має 

свої особливості. А саме, при визначенні учнем профілю навчання, при 

підготовці вчителя-предметника до профорієнтаційної роботи в різних 

профільних класах [35].  

Шкільна робота щодо сприяння професійному самовизначенню учнів 

повинна відповідати психолого-педагогічній функції профорієнтації, а саме: 

виявленню й розвитку схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору 

професії, професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для 

майбутньої трудової діяльності. Крім того, формувати професійні наміри у 

відповідності з інтересами і потребами конкретного регіону у кадрах.  

Профорієнтаційна робота в сучасній школі повинна здійснюватися на 

всіх вікових етапах:  

1. Емоційно-образний (діти старшого дошкільного віку). На цьому єтапі 

формується позитивне ставлення до світу професій, до людей праці. На цій 



106 

стадії професії відомі дітям лише за назвами і деякими зовнішніми ознаками 

(форма одягу, манери поведінки, оцінка оточуючих людей).  

2. Пропедевтичний (І-IV класи). Розвиток інтересу до професії батьків, 

до найбільш масових професій. Формування любові і сумлінного ставлення 

до праці. У молодших школярів ще немає підстав для здійснення серйозного 

професійного вибору, часто відсутні виражені інтереси і нахили. Вони легко 

змінюються на інші.  

3. Пошуково-зондуючий (V-VII класи). Формування професійної 

спрямованості при усвідомленні інтересів, здібностей, цінностей, які 

пов'язані з вибором професії і визначенням свого місця у суспільстві. В цих 

учнів можуть мати місце особливо раптові переміни в інтересах, що 

викликано істотнім підйомом пізнавальної активності у цьому віці. Але саме 

в цьому віці можуть виникнути інтереси, які можуть мати вихід на 

професійну діяльність [17].  

4. Формування професійної свідомості (VIII-IX класи). Формування 

особистісного сенсу вибору професії, уміння співвідносити суспільні цілі 

вибору сфери діяльності із своїми ідеалами, уявлення про цінності зі своїми 

можливостями. На цьому етапі учень повинен вже реально сформулювати 

для себе задачу вибору майбутньої діяльності з урахуванням наявного 

психологічного і психофізіологічного ресурсів [11, 5].  

Предмети на вибір у цих класах покликані сприяти формуванню в 

школярів стійких інтересів, допомогти їм у виборі профільного навчання в Х-

ХІ класах. Підсилюється увага до вироблення у школярів бажання до 

постійного навчання. Профорієнтаційна робота з ними планується з 

урахуванням можливості продовження освіти в професійно-технічних, 

середніх спеціальних навчальних закладах чи у середніх загальноосвітніх 

школах [24]. 

5. Період уточнення соціально-професійного статусу (Х-ХІ класи). 

Формування знань, умінь у визначеній сфері трудової діяльності. На даному 

етапі в сучасній системі освіти старшокласники, що вибрали профіль 
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навчання чи опанували (за бажанням) професію, уточнюють відповідність 

своїх професійно важливих і інших якостей, стану здоров'я вимогам 

професійної діяльності, що обирається [6].  

В процесі реформування шкільної освіти, а саме перехід від 

загальноосвітніх шкіл до профільних, дає можливість учням вибрати профіль 

споріднений до їх інтересів, нахилів, здібностей. Виходячи з цієї можливості 

профорієнтаційна робота профільної школи направлена на допомогу учням у 

вірному виборі профілю. Учневі який визначився з напрямом профілізації: 

суспільно-гуманітарний, природничо-науковий, художньо-естетичний, 

фізико-математичний, набагато легше ознайомитись з майбутньою 

професією, вивчаючи поглиблено курси за вибором, профільні дисципліни 

тощо [19]. 

Готовність учня до профільного навчання має базуватися на орієнтації в 

світі професії та вимогах з їх боку до особистості. Згідно з класифікацією 

професій Є. Клімова визначаються п'ять їх типів: людина-природа, людина-

техніка, людина - людина, людина-знак, людина - художній образ. 

Розглядаючи ці типи професій як загальні профілі їх розподіляють за 

наступними типами:  

1. Людина-природа: природничо-науковий, хіміко-біологічний, 

медичний, екологічний, сільськогосподарський, географічний тощо. 

2. Людина-техніка: технічний, технологічний, транспортний, 

комп'ютерно-інформаційний, виробничий, дизайнерський тощо. 

3. Людина-людина: гуманітарний, філологічний, економічний, 

спортивний, історичний, правознавчий, педагогічний тощо. 

4. Людина-знак: природничо-науковий, фізико-математичний, 

інформаційний, лінгвістичний тощо. 

5. Людина-художній образ: естетичний, образотворчий, музичний, 

хореографічний, театральний, дизайнерський тощо. 

Таким чином спираючись на пізнавальні інтереси учнів до відповідної 

професії можна зорієнтувати їх на доцільний профіль навчання, і навпаки, 
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знаючи здібності і нахили учнів до деяких предметів навчально-виховного 

циклу, можна запропонувати відповідний профіль, а в подальшому і саму 

професію. 

Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки 

більш конкретними професійно зорієнтованими характеристиками мотивів, 

мети, засобів і результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які 

виступають стосовно до учня у вигляді певних вимог. Учні повинні перейти 

від більш загального, точніше загальноосвітнього до більш конкретного 

профілю діяльності, який передбачає певну спеціалізацію, конкретизацію 

навчальної діяльності навколо визначеної групи професій. З часом така 

орієнтація буде звужуватися і конкретизуватися у професійній підготовки у 

професійно-технічних освітніх чи вищих навчальних закладах [21]. 

Вимоги з боку профільного навчання ставиться не лише до особистості 

учня, а й до вчителів-предметників. Особливої уваги потребує 

профорієнтація учнів у процесі вивчення основ наук в умовах профільного 

навчання: різні цикли – суспільно-гуманітарні, природничо-математичні, 

трудове навчання, фізичне й естетичне виховання – мають нерівнозначні 

профорієнтаційні можливості [10, 3]. 

Профільні дисципліни дають можливість вчителям-предметникам не 

лише викладати відповідний матеріал, але ознайомити учнів з професіями в 

який їх предмет відіграє важливу роль. Тому слід в процесі викладання 

предмету виразніше показати учням ті сторони знань і навиків, які мають 

практичне значення для сучасної виробничо-трудової діяльності, сформувати 

у них вірне розуміння суспільного характеру цих знань і навиків, збудити до 

них інтерес. Необхідно захопити школярів перспективою практичного 

застосування отримуваних ними знань. Саме усвідомлення практичного 

значення шкільного предмету, його місця в трудовій діяльності формує 

інтерес до предмету, а разом з ним і до професій, науково-теоретичну основу 

яких він складає. Так наприклад, учитель математики в класах фізико-

математичного, науково-природничого, технічного профілю знайомить учнів 
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з видатними відкриттями в науці і техніці, з біографією відомих вчених. За 

рахунок позакласних годин проводить екскурсії на підприємства. Вчитель 

іноземної мови в класах гуманітарного, філологічного профілю може більш 

ретельно розповісти учням про роботу перекладача, лінгвіста, журналіста 

тощо [18]. 

В складнішому становище опиняються вчителі, які викладають не 

профільні дисципліни. Знайти міст між своєю дисципліною і майбутньою 

професією учнів, які не будуть її використовувати у подальшій професійній 

діяльності дуже важко. З іншого боку необхідно пам'ятати, що навіть при 

ретельній діагностиці учнів до того, чи іншого профілю можуть виникати 

випадки хибного вибору. Це означає, що учневі необхідно переорієнтуватися 

в майбутньому, але без знань деяких дисциплін зробити це буде йому дуже 

важко. 

Основною метою вчителя-предметника при профорієнтаційній роботі в 

будь-якому профілі навчання є:  

- знайомити учнів з різними видами труда і професії; 

- вивчати їх нахили, здібності професійні інтереси, формувати у них 

суспільно-значущих мотивів вибору професії; 

- консультувати учнів з питань, які пов'язанні з продовження навчання 

та працевлаштуванням. 

Вчитель повинен продумати, з якою професією доречно ознайомити 

учнів у межах програмної теми, враховувати спільні основи профорієнтації 

під час вивчення різних навчальних предметів. 

Для проведення профорієнтаційної роботи в рамках свого предмета, 

вчитель-предметник повинен мати теоретичну та практичну підготовку. 

Теоретична підготовка включає: знання цілій, задач профорієнтації, методів 

її реалізації в умовах відповідного предмета, психолого-педагогічні основи 

проблеми [37]. Практична підготовка включає: знання методики 

профорієнтаційної роботи в умовах викладання відповідного предмета, вмінь 

та навиків проведення різних заходів (бесіди, зустрічі, екскурсії).  
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Урок є основна форма навчально-виховного процесу, і від того, 

наскільки серйозно відноситься вчитель-предметник до включення в хід 

уроку профорієнтаційного матеріалу, буде залежати ефективність роботи 

всієї школи при підготовки учнів до основного, правильного вибору професії. 

В процесі підготовки до уроку вчитель повинен на всіх етапах 

передбачати розв'язання профорієнтаційних задач. Для цього вчителя можуть 

використовувати професіографічні картки, які мають таку структуру. 

Клас.    Предмет.    Тема уроку.    Галузь, професія (спеціальність), якою 

вчитель знайомить учнів.    Коротка інформація про професію. 

Не завжди можна знайти готові, укладені спеціалістами опис професій, 

тому кожному вчителю необхідно оволодіти методикою профорієнтаційного 

відбору матеріалу. Цей відбір може проводитись в наступному порядку: 

- вивчення і аналіз навчальних програм і шкільних підручників з метою 

визначення переліку професій, на які буде здійснюватися орієнтація учнів; 

- вивчення і аналіз професіонально-кваліфікованих характеристик, 

програм професіональної підготовки; 

- вивчення досвіду роботи підприємств; 

- аналіз шкільних програм трудового навчання  у відповідній школі. 

Основними формами профорієнтаційної роботи вчителя-предметника 

при вивченні програмних тем є: 

- бесіда про професії, які пов'язанні з вивчаючим матеріалом; 

- розв'язання різних типів задач з практичним змістом; 

- участь в олімпіадах, вечорах, теоретичних конференціях; 

- екскурсії на підприємства, виставки; 

- зустріч із спеціалістами; 

- проведення тематичних, літературно-художніх вечорів, усних 

журналів. 

Треба пам'ятати, що в рамках одного або декількох предметів, які 

ізольовані друг від друга проводити профорієнтаційну роботу не можливо. 
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Будь-яка професіонально діяльність передбачає наявність у працівника 

значної кількості знань і вмінь з різних, іноді навіть не суміжних дисциплін. 

Отже, вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця 

в житті, подальшого шляху навчання і праці. Для випускників 

загальноосвітньої національної школи - це завжди проблема номер один. 

Профільне навчання дає можливість учню познайомитись зі своєю 

майбутньою професією за рахунок предметів до яких в них є здібності та які 

їм подобаються [4]. 

Профорієнтаційна робота повинна здійснюватися на всіх вікових етапах, 

але саме період ранньої юності є найбільш сензитивним для формування 

готовності учня до професійного самовизначення. 

Згідно з системою управління профорієнтаційної роботи в школі учнів 

7-9 класів поступово готують до вибору профілю навчання, при цьому 

враховують їх пізнавальні інтереси, здібності, нахили.  

Профільні класи з поглибленим вивченням окремих предметів дають 

можливість вчителю-предметнику більш ретельно знайомити учнів з 

професіями, основою яких виступають дані предмети навчально-виховного 

циклу [26]. 

Профорієнтаційна робота профільної школи повинна служити одній 

меті – активізувати учня, сформувати у нього прагнення до самостійного 

вибору професії з урахуванням отриманих знань про себе, своїх здібностях і 

перспективах їх розвитку. В цьому йому повинні допомогти батьки, вчителя 

та шкільний психолог. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ В 

СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

2.1. СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ НАСКРІЗНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

Світ професій дуже великий, він включає в себе тисячі різних 

найцікавіших спеціальностей. У юнацькому віці кожен стоїть перед вибором. 

Кожен п’ятий розповість про свої помилки та коливання у професійному 

самовизначенні. Старшокласника приваблюють десятки професій. Різні види 

праці вимагають від людини різних і часом суперечливих якостей. В одному 

випадку це здатність знаходити спільну мову з людьми, керувати і 

підкорятися, в іншому – висока культура рухів, у третьому – гострота 

спостережень. Звичайно розібратися в такому розмаїтті своїх особистісних 

якостей та здібностей нелегко. Зробити соціально і глибоко особистісний 
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вибір у професійному самовизначенні – завдання не з простих і не з легких, 

адже від того, наскільки правильно вибраний життєвий шлях, залежить 

суспільна цінність людини, її місце серед інших людей, задоволеність 

роботою, фізичне і нервово-психічне здоров’я, радість і щастя. На цьому 

ґрунті загострюється потреба у вивченні обдарувань учнів, їх інтересів та 

схильностей, а також дослідження умов, за яких ці інтереси та схильності 

перетворюються на дієві мотиви професійного самовизначення. Старший 

школяр знаходиться на порозі вступу в самостійне життя. Перед учнями 

старшого шкільного віку виникає необхідність самовизначення, вибору свого 

життєвого шляху, як завдання першорядної життєвої важливості. Вибір 

професії стає психологічним центром ситуації розвитку старших школярів, 

створюючи в них своєрідну внутрішню позицію. Проблеми формування 

професійного самовизначення старшокласників пояснюється тим, що саме у 

старшокласників провідною діяльністю стає навчально-професійна. Вони 

спрямовують свої зусилля в основному на ті види діяльності, які в 

подальшому будуть пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю. 

Тому потрібно сприяти розширенню і поглибленню знань, умінь, пов’язаних 

з майбутньою професією. Діяльність, спрямована на формування трудових 

взаємин, у випускників стабілізується, набуває особистісного сенсу, 

забезпечує розвиток соціальної активності.  

Україна належить до країн з достатньо-високим науковим рівнем, вона 

має важливі практичні та теоретичні здобутки у різноманітних галузях життя, 

стрімко збільшує свій науковий потенціал. Саме тому актуальним є 

забезпечення таких умов, які б сприяли не тільки зростанню цього 

потенціалу, а й привабливості української освіти для абітурієнтів різних 

навчальних закладів. Насамперед проблему наскрізної підготовки можна 

розглядати з точки зору отриманого результату. Щодо результату, то умовно 

вважаємо, що це висококваліфікований спеціаліст. 

Зміни, що відбуваються на ринку праці, ставлять нові вимоги до 

професійного самовизначення старшокласників. Сучасна нестабільна 
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соціально-економічна ситуація і відповідні зміни ринку праці сприяють 

більш ранньому професійному самовизначенню молоді. У зв’язку з цими 

обставинами усвідомлення старшокласниками майбутнього професійного 

напряму повинно відбуватися до моменту закінчення школи.  

Невід’ємною складовою державної політики у галузі освіти є створення 

відповідних умов для здійснення наскрізної освіти, яка забезпечуватиме 

поєднання фахової підготовки особистості з ґрунтовною основою 

загальноосвітніх знань та сприятиме забезпеченню безперервності навчання 

протягом усього життя.  

Звернемося до походження терміну неперервна освіта. Проведене 

дослідження показує, що ідею про неперервність освіти знаходять ще в 

Арістотеля, Сократа, Платона, Конфуція, Сенеки, джерелом якої є релігійно-

філософські уявлення і вчення про постійне духовне вдосконалення людини. 

Попередником сучасних поглядів на неперервну освіту вважається Я.А. 

Коменський, який зазначав, що кожний вік підходить для навчання і в 

людини в житті взагалі немає іншої мети, крім навчання. Неперервна освіта 

розвивалася, з одного боку, як педагогічна концепція, а з іншого - як феномен 

практики. З промисловою революцією XIX ст. пов'язаний розвиток освіти 

для дорослих як наслідок динамічних змін у науці, техніці, соціально-

економічних відносинах. 

Тоді як на Заході для позначки неперервної освіти використовуються два 

терміни: ―продовжена освіта‖ (continuing education) та ―навчання протягом 

життя‖ (lifelong learning), при цьому останнім часом перевагу віддають 

останньому [3]. Ці поняття не є новими, вони широко вживаються вже 

протягом 40 років. Вони з’явилися вперше в англійській мові в 20-х рр. ХХ 

століття і асоціювалось з традицією навчання дорослих в країнах Північної 

Європи. Більш широко ці поняття почали використовувати на початку 60-х 

рр. ХХ століття. Термін ―продовжена освіта‖ з’явився на початку 80-х років 

як відповідь на запити ринку праці. В той час людина розглядалася як 

―економічна істота‖, а освіта – як інвестиції в людський капітал. Таким 
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чином, цінність освіти знижувалася, тому що вона концентрувалася на 

людських ресурсах як капіталі, та економічних якостях як інвестиціях, 

першої необхідності. Стосовно поняття ―навчання протягом життя‖, що 

з’явилося в 60-х роках, то воно з самого початку мало гуманістичні традиції. 

Всі люди розглядаються як здатні до навчання, розвитку своїх потенційних 

можливостей в будь-якому віці. З цієї точки зору термін виступає як 

інтегруючий та говорить про вікову безперервність освіти. З іншого боку, 

його можна розглядати як ідеалістичний, оскільки його застосовують в усіх 

можливих випадках, роблячи готовим до наповнення будь-яким змістом. 

В європейській практиці ―навчання протягом життя‖це : ступені і 

дипломи у вільний час; професійні курси, в тому числі з метою підвищення 

кваліфікації; освіта для дорослих; друга вища освіта та інше. У словнику 

визначено безперервну освіту як процес зростання ―освітнього (загального й 

професійного) потенціалу особистості упродовж усього життя, організаційно 

забезпечений системою державних і суспільних інститутів і відповідний до 

потреб особистості та суспільства‖ [3]. Варто зазначити, що поняття 

―безперервна освіта‖ і ―післядипломна освіта‖, наприклад, у французькій 

мові вживаються як синоніми; в системі освіти Франції ці поняття також не 

диференціюються. Післядипломна освіта – це система навчання та розвитку 

фахівців з вищою освітою, що спрямована на приведення їхнього 

професійного рівня у відповідність до світових стандартів, вимог часу, 

індивідуально- особистісних та виробничих потреб; удосконалення 

наукового та загальнокультурного потенціалу особистості, яка реалізується у 

діяльності спеціалізованих державних або приватних навчальних закладів та 

засобами самоосвіти і керується державними стандартами відповідно до фаху 

певних рівнів кваліфікації відповідно вимог суспільно-економічного та 

науково-технічного прогресу [8, 32]. Основу програми безперервної освіти в 

її європейській та американській редакціях складає орієнтація на розвиток 

окремих людей та повсюдне забезпечення цього розвитку за рахунок зняття 

вікових, соціальних і організаційних обмежень. Мета навчання – надати 
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кожному індивідові проблемну область та сферу діяльності, необхідну для 

розвитку його ініціативи та формування його самостійного судження. 

Зайнятість стає важливим параметром розвитку громадянського 

суспільства і добробуту Європи в цілому. Проте і успіх на ринку праці, і 

участь в суспільних процесах вимагають певних умінь, навичок і доступу до 

сучасних знань. Саме на це повинні бути спрямовані сьогодні і зусилля 

держав-членів ЄС, серед яких Україна, і дії місцевих організацій – 

соціальних партнерів, і прагнення кожної окремої людини, яка, врешті решт, 

і є головною дійовою особою в системі безперервної освіти. Європейська 

комісія і країни-члени ЄС визначили ―навчання довжиною в життя‖ в рамках 

Європейської стратегії зайнятості як всебічну навчальну діяльність, 

здійснювану на постійній основі з метою поліпшення знань, навичок і 

професійної компетенції. Головна ідея нового підходу полягає в тому, що 

безперервна освіта перестає бути лише одним з аспектів освіти і 

перепідготовки; вона стає основоположним принципом освітньої системи і 

участі в ній людини впродовж всього безперервного процесу її учбової 

діяльності. У найближче десятиліття цей принцип повинен бути повністю 

реалізований в європейських країнах. За допомогою системи безперервної 

освіти всі жителі Європи повинні отримати рівні можливості адаптуватися до 

вимог соціально-економічних змін і активно брати участь у формуванні 

майбутнього Європи. Значення безперервної освіти було підкреслене на 

найвищому рівні – голови держав ЄС домовилися, що в найближчому 

десятилітті Європейський Союз повинен показати приклад всьому світу, 

успішно реалізовуючи завдання економічного розвитку й досягаючи при 

цьому соціальної єдності (social cohesion). 

Неперервна освіта супроводжує процес зростання освітнього (загального і 

професійного) потенціалу особистості протягом життя, який організаційно 

забезпечений системою державних та суспільних інститутів і відповідає 

потребам особистості й суспільства. 
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Метою неперервної освіти є становлення й розвиток особистості як у 

періоди її фізичного і соціально-психологічного дозрівання, розквіту й 

стабілізації життєвих сил та здібностей, так і в періоди старіння організму, 

коли на перший план висувається завдання компенсації сил і можливостей, 

що втрачаються [13]. 

Системотвірним фактором неперервної освіти є суспільна потреба у 

постійному розвитку особистості кожної людини. Цим визначається 

впорядкування безлічі освітніх структур - основних і паралельних, базових і 

додаткових, державних і громадських (суспільних), формальних і 

неформальних. Їхній взаємозв'язок та взаємозумовленість, взаємна 

субординація за рівнями, координація за спрямованістю і призначенням, 

забезпечення взаємодії між ними перетворюють всю сукупність таких 

структур в єдину систему. 

Єдність цілей неперервної освіти і специфічних завдань кожної її ланки 

органічно поєднуються з її варіативністю, різноманітністю типів освітніх 

закладів, педагогічних технологій та форм державно-суспільного управління. 

Для держави неперервна освіта є провідною сферою соціальної політики із 

забезпечення сприятливих умов загального й професійного розвитку кожної 

особистості. Для суспільства в цілому неперервна освіта є механізмом 

розширеного відтворення його професійного та культурного потенціалу, 

умовою розвитку суспільного виробництва, прискорення соціально-

економічного прогресу країни. 

Для світового товариства неперервна освіта є способом збереження, 

розвитку і взаємозбагачення національних культур та загальнолюдських 

цінностей, важливим фактором й умовою міжнародного співробітництва в 

галузі освіти та розв'язання глобальних завдань сучасності. 

Неперервна освіта – це процес, що складається з базової і подальшої освіти, 

передбачає на другому етапі послідовне чергування навчання в системі 

спеціально створених освітніх закладів з професійною діяльністю. Процес 

формування особистості у системі неперервної освіти складається з двох 
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основних етапів: 1) базова освіта - підготовче навчання та виховання, що 

хронологічно передує діяльності індивіда у професійній сфері; 2)післябазова 

(післядипломна) освіта - подальше навчання та виховання, поєднані з 

практичною діяльністю у сфері суспільного виробництва. 

З початку незалежності України наше промислове і аграрне 

виробництво періодично мало незначні підйоми у розвитку на фоні 

стабільної стагнації та упадку, а інколи зникнення окремих галузей. У після – 

кризовий період досить важливим завданням по відновленню виробництва є 

кадрове забезпечення як на рівні робітничих професій, так і на рівні 

інженерної та менеджерської ланки. 

В системі технологічної та технічної освіти останнім часом реалізують 

освітні проекти, які передбачають наступність, неперервність та 

взаємозв’язок підготовки фахівців на різних освітніх рівнях. Ця, як правило, 

здійснюється із розрахунку, що кожний нижчий рівень забезпечує 

пропедевтику здобуття вищого і є стартовою позицією у професійному 

становленні на більш високому рівні. Такий підхід можна впровадити і в 

систему педагогічної освіти, поєднуючи її із стартовими позиціями на рівні 

здобуття робітничих професій. Це найкраще реалізується в системі 

підготовки педагогічних кадрів для освітньої галузі «Технології» [13]. 

"Технології" - загальноосвітній навчальний предмет, який становить 

основу змістового наповнення освітньої галузі "Технологія". Предмет має на 

меті формування елементів (5-7 класи) та основ (8-9 класи) 

загальнотехнічних компетентностей особистості кожного учня 

загальноосвітньої школи, які забезпечать їх активну трудову діяльність в 

умовах сучасного інформаційного суспільства, ринкових відносин, 

високотехнологічного і науковоємного виробництва [2]. 

Зміна освітньої традиційної системи із засиллям пасивного трудового 

навчання та репродуктивних видів трудової діяльності на сучасну 

розвивальну компетентнісно орієнтовану систему технологічної освіти 

вимагає розробки таких педагогічних умов: 



121 

- якісно нового змісту для здобуття знань, формування конструктивних 

умінь в проектній та технологічній діяльності, набуття предметних та 

загальних компетенцій; 

- методики розвивального навчання у швидкозмінних виробничих і 

навчальних технологіях; 

- активних форм навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи 

з елементами дослідницької діяльності сучасного і новітнього 

матеріалознавства, машинознавства, матеріало- і енергозберігаючого 

високопродуктивного виробництва; 

- предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на ознайомлення 

учнів у навчальних умовах із специфікою професійної діяльності у п'ятьох 

сфер життєдіяльності ("людина-природа", "людина-техніка", "людина-

людина", "людина-знакові системи", "людина-художнє довкілля"). 

Технічні навчальні дисципліни на рівні вищого навчального закладу 

компонують у вищих технічних чи технологічних навчальних закладах 

залежно від їх профілю, а у педагогічних навчальних закладах в системі 

підготовки вчителів технологій вони скомпоновані нами у формі вивчення 

таких інтегрованих курсів [11]: матеріалознавство; машинознавство; 

прикладна механіка; промисловий дизайн. 

Однією з форм реалізації наскрізної технологічної підготовки є 

навчально-науковий комплекс об'єднання навчально-виховних закладів усіх 

типів, виробничих підприємств, наукових організацій, установ тощо, що 

забезпечує координацію спільної діяльності навчальних закладів, 

підприємств, наукових організацій та установ з реалізації Законів України 

"Про освіту", "Про вищу освіту", нормативно-правових засад державної 

політики щодо діяльності навчальних закладів; підвищення якості освіти, 

створення більш сприятливих умов з розширення доступу до здобуття вищої 

освіти громадянами України; реалізацію системи ступеневої підготовки 

фахівців за інтегрованими навчальними планами та програмами; підготовку 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, ефективне 
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використання навчально-лабораторної, матеріально-технічної  та виробничої 

бази, соціальної інфраструктури; підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників навчальних закладів, працівників 

наукових організацій, установ та працівників підприємств; спільне 

проведення науково-дослідних робіт, здійснення наукової, науково-технічної, 

виробничої, інноваційної діяльності та роботи з впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у галузях економіки; вивчення попиту на 

окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню 

випускників навчальних закладів; встановлення міжнародних зв'язків та 

здійснення міжнародної діяльності в галузі освіти; розробку навчально-

методичного забезпечення, проведення різних видів навчальних занять тощо 

[13]. 

Для вдосконалення профорієнтаційної роботи сучасній молоді, 

здійснення «навчання протягом життя» на постійній основі з метою 

поліпшення знань, навичок і професійної компетенції, а також кадрового 

забезпечення сільського господарства та технічних установ, як на рівні 

робітничих професій, так і на рівні інженерної та менеджерської ланки 

пропонуємо модель структури соціально-професійної орієнтації у процесі 

наскрізної підготовки (рис. 1) [14]. 

Запропонована модель спирається на принципи, такі як формування 

ключових компетентностей (базовий компонент процесу соціально-

професійної орієнтації); принцип неперервності профорієнтації; системності 

інформації; особистісно-орієнтованого підходу до професійного 

самовизначення. 

Розглядаючи базовий компонент процесу соціально-професійної 

орієнтації звернемось до визначення понять «компетеність» і «компетенція». 

Тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В.Т. Бусела 

розглядає компетентність «як певну суму знань у особи, яка дозволяє їй 

судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну 

думку. Компетентний – це той, хто знає, обізнаний у певній галузі; який має  
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право за своїми знаннями або повноваженнями робити або вирішувати що-

небудь, судити про що-небудь. Компетенція – це коло повноважень якої-

небудь установи або особи; коло питань, в яких дана особа має знання, 

досвід» [3, с.445]. 

Слово «компетентність» походить від латинського «competens» 

(competentic), що в перекладі означає належний, здібний [3, с.445]. 

У педагогічному сенсі поняття компетенція частіше використовується для 

позначення: 

- освітнього результату, який виражається в реальному володінні 

методами, засобами діяльності, у здатності розв’язувати поставлені завдання; 

- такої форми сполучення знань, умінь і навичок, що дають змогу ставити 

і досягати мету щодо перетворення навколишнього середовища. 

Українські вчені по-різному тлумачать поняття компетентності. 

Найбільшого поширення у вітчизняній науковій літературі набуло 

визначення компетентності як «сукупності знань і вмінь, необхідних для 

ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати 

наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію» [17, с.149]. 

Науковці виділяють два основні блоки компетенцій, які утворюють 

життєву компетентність особистості: 

-   базові (особистісно-центровані); 

-   похідні (суспільно-центровані). 

До складу базових компетенцій учені відносять фізичну, когнітивну, 

емоційно-вольову, творчу, життєтворчу, духовну компетенції та пов’язані з 

ними здатності. На основі базових компетенцій відбувається становлення 

похідних (суспільно-центрованих) компетенцій, до яких належать соціальна,  
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Взаємодія соціального і освітнього середовищ 

Рис. 1. Модель структури соціально-професійної орієнтації молоді у процесі 

наскрізної технологічної підготовки 

Мета: спрямування старшокласника в систему соціальних і 

професійних відносин для професійного самовизначення 

Професійна просвіта, попередня діагностика, професійна консультація, професійний 

відбір, соціально-професійна адаптація 

Форми, методи, засоби профорієнтаційної роботи 

Наскрізна технологічна підготовка молоді 

Початкова ланка (ЗНЗ 10-

11 кл.) 

Середня ланка (ПТУ, коледжі, інститути 

техніко-технологічних напрямів) 

Вища ланка (університети класичні, 

галузеві, педагогічні) 

Післядипломна ланка (інститути післядипломної 

освіти, університети, служба зайнятості) 

Науково-дослідна ланка (науково-дослідні установи, 

університети класичні, галузеві, педагогічні) 

Освітнє середовище  

Моніторинг, діагностика, контроль 

Результат: професійне самовизначення з урахуванням нахилів, 

здібностей, рівня підготовки старшокласника 
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  Соціальне середовище (соціально-економічні умови, потреби ринку 

праці, медичні та фізіологічні умови) 
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соціально-рольова, комунікативна, інформативна, економічна, трудова 

(професійна), технологічна, екологічна, громадянська (політико-правова), 

етнокультурна та організаційна компетенції [8, с.5-13]. 

В сукупності ці компетентності сприяють процесу соціально-професійної 

орієнтації, що полягає в спрямуванні особистості в систему соціальних і 

професійних відносин, на різних етапах розвитку із врахуванням вікових 

особливостей, завдяки формуванню компетентностей, які дозволяють їй 

функціонувати в умовах швидкозмінного середовища. 

Принцип неперервності профорієнтації полягає в тому, що отсння 

здійснюється з раннього віку і протягом фахового зростання 

особистості.  Профорієнтаційна робота здійснюється з 1 по 11 класи за умови 

обов'язкової наступності цієї роботи з класу в клас .·Взаємозв'язок школи, 

сім'ї, базового підприємства, середніх професійних навчальних закладів і 

громадськості в профорієнтації учнів передбачає тісний контакт з надання 

допомоги молодим людям у виборі професії. При цьому передбачається 

посилення цілеспрямованості і координації в спільній діяльності. 

Одним з головних принципів у профорієнтаційній роботі з молоддю є 

системність інформації, що полягає в системній подачі інформації і 

відповідній обробці отриманих результатів і подальшого підбору інформації. 

Особистісно-орієнтований підхід до професійного самовизначення молоді 

передбачає співпрацю та співтворчість учня та профорієнтолога. Головною 

дійовою особою професійного самовизначення є учень. Задача 

профорієнтолога – простежити динаміку його розвитку, визначити особисті 

переваги до того чи іншого типу професії, тобто пізнати учня як особистість, 

розкрити та розвинути його індивідуальні здібності, що сприяють у 

професійному самовизначенні і фаховому зростанні. 

Головним об’єктом цієї моделі є особистість, яка потребує кваліфікованої 

допомоги у формуванні знань, особистих якостей, внутрішніх мотиваційних 

настанов, що дозволяють повною мірою сприяти її саморозвитку і само 

актуалізації [14]. 
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На жаль, старшокласники є найменш підготовлені до сучасних вимог 

політичної, соціально-економічної та кадрової ситуації. У результаті 

відбувається поширення таких негативних тенденцій, як бездуховність, 

максималізм, конформізм, агресивність, користолюбство, нещирість. 

Серйозному перекручуванню піддалася система уявлень старшокласників 

про престижність освіти, праці. Знижуються уявлення нових поколінь про 

рівень професіоналізму та культури праці, переоцінюються такі негативні 

явища, як спекуляція. 

Метою, що закладена в модель є спрямування молоді в систему 

соціальних і професійних відносин для професійного самовизначення. 

Поставлена мета пов’язана з поглядами дослідників, що вивчають проблеми 

соціально-професійної орієнтації, розглядаючи її як процес спрямування 

особистості в систему соціальних і професійних відносин, на різних етапах 

розвитку із врахуванням вікових особливостей, завдяки формуванню 

компетентностей, які дозволяють їй функціонувати в умовах швидкозмінного 

середовища [14]. 

Наступна складова моделі структури соціально-професійної орієнтації 

молоді у процесі наскрізної підготовки: форми, методи і засобів 

профорієнтації. 

Форма профконсультаційної роботи – це спосіб взаємодії 

профконсультанта й суб’єкта професійного самовизначення, який заздалегідь 

визначено порядком, місцем та організаційною процедурою проведення. 

Форми профконсультаційної роботи залежать від складу та кількості осіб, 

місця проведення, тривалості роботи. Згідно з цими характеристиками форми 

профконсультаційної роботи поділяються на загальні та специфічні. До 

загальних форм відносяться: індивідуальні, групові, колективні, класні та 

позакласні, шкільні та позашкільні. Специфічні форми профконсультаційної 

роботи поділяються: а) за тривалістю – на разові, короткострокові, 

середньотривалі, довготривалі; б) за напрямом допомоги – для учнів, їх 

батьків, учителів; в) за змістом допомоги – на інформаційні, діагностичні, 
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формувальні. Ефективним формами роботи також є усний журнал, 

профорієнтаційні вечори, конференції, диспути, творчі конкурси, «круглі 

столи», екскурсії [7]. 

Розглянемо найбільш поширені форми: урок, заняття, індивідуальні і 

групові консультації; профорієнтаційні ігри, ситуації, тренінги, вправи, 

бесіди, лекції, зустрічі, різного типу виховні заходи (Дні кар’єри, Ярмарки 

вакансій та ін.) тощо. 

Урок у навчальних майстернях (на виробничих комбінатах) із 

повідомленням певних відомостей профорієнтаційного характеру, а також із 

демонстрацією в ході уроку чи лабораторно-практичного заняття. 

Профорієнтаційний урок має виключне значення, оскільки урок є 

основною формою навчально-виховного процесу в школі. На 

профорієнтаційних уроках розглядають теоретичні та практичні питання 

підготовки до вибору майбутньої професії. На уроках використовують різні 

методи: бесіду, розповідь, пояснення, диспут, самостійне складання 

професіограм, звітів про профорієнтаційні заходи. 

Розповідь використовують для повідомлення даних про зміст праці 

представників різних професій; про вимоги, що ставить професія до 

психофізіологічних якостей особистості та ін.; 

Пояснення використовують для повідомлення особливостей різного роду 

трудової діяльності; правил вибору професії і т. д. При цьому вводяться нові 

поняття та терміни (професія, професіограма тощо), демонструються 

навчальні таблиці, схеми, діаграми. 

Розповідь і пояснення повинні бути достовірними, чіткими і доказовими, 

а викладення матеріалу – коротким, але емоційним, логічно побудованим. 

Профорієнтаційна бесіда – найбільш поширений метод. Вона повинна 

бути логічно пов’язана з навчальним матеріалом і підготована заздалегідь. До 

процесу підготовки профорієнтаційної бесіди доцільно залучати самих учнів, 

наприклад, доручити їм зібрати інформацію з даного питання. Емоційного 

забарвлення бесіді додають цитування відомих вчених, винахідників, 
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письменників, що відповідають темі бесіди, застосування наочних методів 

профорієнтаційної роботи. Тематика профорієнтаційних бесід повинна 

відповідати віковим особливостям школярів і охоплювати коло питань, що 

цікавлять учнів. 

Професіографічна екскурсія як форма профорієнтаційної роботи дає 

можливість молоді безпосередньо ознайомитись із професією в реальних 

умовах, отримати інформацію із першоджерел, поспілкуватись із 

професіоналами. Ефективність екскурсії залежить, зокрема, від доцільного 

вибору місця, часу, форми її проведення у відповідності із поставленими 

виховними завданнями. Якщо не дотримуватись цих вимог, то в учнів може 

порушуватись процес формування позитивних мотивів вибору професії, 

можуть накопичуватись помилкові уявлення про певні види діяльності і, 

відповідно, складатись негативне уявлення про них. 

Доцільно проводити екскурсії за визначеним планом: 

– визначення цілі та завдань екскурсії; 

– підготовка до екскурсії: вибір об’єкту, визначення професій, на які слід 

звернути увагу, підбір екскурсовода, розробка змісту бесіди про зміст 

діяльності підприємства, підготовка учнів до екскурсії; 

– хід екскурсії: бесіда про історію підприємства, розповідь про професії 

тощо; 

– підведення підсумків екскурсії: складання письмових звітів, 

обговорення екскурсії та ін. 

Виставки. Їх проведення доцільне під час масових заходів 

(профорієнтаційних конференцій, зборів, зустрічей зі спеціалістами та ін.). 

Професіографічні зустрічі зі спеціалістами різних галузей спрямовані на 

формування позитивних установок на сприйняття професіографічного 

матеріалу з метою його аналізу та узагальнення. Успіх у проведенні 

зустрічей із спеціалістами різних галузей залежить від попередньої 

підготовки, в процесі якої треба поговорити зі спеціалістом, уточнити план 

бесіди, а також від самого спеціаліста, що проводить зустріч. Він повинен 
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добре знати свою професію, мати навички спілкування з великою 

аудиторією. Більш ефективні не окремі зустрічі, а їх регулярні цикли, 

розраховані на поетапне та послідовне ознайомлення учнів з певними 

групами професій і спеціальностей; 

Тематичні, літературно-художні вечори, усні журнали мають пізнавальне 

і виховне значення, розвивають професійні інтереси учнів і відіграють 

активізуючу роль. 

Індивідуальні завдання даються для поглиблення знань із окремих питань 

з метою підвищення зацікавленості учнів до певних галузей знань, 

розширення уявлень про можливості використання своїх здібностей і 

нахилів. При цьому шкільний психолог, соціальний педагог чи вчитель 

повинен враховувати особливості інтересів і захоплень учня. В організації 

цієї роботи важливо, щоб учні були переконані в своїй спроможності 

виконатизавдання, вдосконалити знання та вміння в даній галузі. 

Професіографічні дослідження допомагають формувати в учнів уміння і 

навички самостійного підбору інформації про професію та складання її 

характеристики (професіограми). 

Конкурси «Кращий у професії» змагання можна широко використовувати 

і на уроках і при організації позакласної роботи. Їх метою є виявлення учнів, 

які мають нахили та здібності до певної професії. Такі конкурси активізують 

пізнавальну діяльність школярів на уроках та в позаурочний час, 

поглиблюють їх знання, вдосконалюють вміння та навички як загального, так 

і професійного характеру, розвивають у них професійні інтереси та 

стимулюють творчий потенціал. 

Вечори техніки, тижні художньої творчості та ін. 

Підготовка рефератів, альбомів, фотомонтажів про професії сприяє 

розширенню знань про професії, так як учням самим доводиться підбирати 

необхідний матеріал. Викладач повинен допомогти учневі сформулювати 

тему реферату, скласти план, підказати, де можна знайти літературу з даного 

питання. 
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Участь молоді в роботі клубів майбутніх спеціалістів. Діяльність таких 

клубів повинна бути організована так, щоб кожна молода людини могла 

отримати потрібну інформацію, мати можливість спілкуватись зі своїми 

однодумцями, успішно реалізовувати свої здібності та вміння. 

Участь у гуртках за інтересами. Гуртки повинні виконувати три основних 

завдання: 

1) знайомити молодих людей із спеціальностями свого профілю, 

розвивати їх здібності та інтереси шляхом поглиблення знань, умінь, навичок 

та включення молоді у практичну діяльність; 

2) застосовувати сучасні досягнення в області науки, техніки, мистецтва, 

розкривати перспективи наукових досліджень та їх значення для суспільства; 

3) виявляти можливості учнів, звертаючи увагу на їх фізичний і 

психічний стан; у випадку необхідності своєчасно переорієнтувати , 

переключити пізнавальні та професійні інтереси молодих людей для 

успішного розвитку їх здібностей. 

Під методами професійної консультації молоді варто розуміти способи 

спільної діяльності соціального педагога та суб’єкта професійного 

самовизначення, які забезпечують їх підготовку до професійного 

самовизначення. Методи поділяються на: пояснювально-ілюстративні або 

репродуктивні (бесіда, розповідь, пояснення, лекція, демонстрація, 

ілюстрація явищ та процесів); інформаційно-пошукові (проблемний виклад, 

евристичні бесіди, методи організації дослідницької діяльності, 

спостереження, робота з літературою тощо); активні методи (ділові ігри, 

метод занурення з елементами гри, контекстне навчання, ігри-вправи, аналіз 

ситуацій, «мозковий штурм», тематичні дискусії тощо). Остання група 

методів дає змогу формувати знання та вміння молоді шляхом її включення у 

пізнавальну діяльність. Ці методи формують складні психічні новоутворення 

особистості, її спрямованість, в тому числі й професійну, характер, здібності, 

розвивають емоційно-вольову сферу школярів. Отже, залежно від змісту 

матеріалу, рівня підготовленості учнів до сприймання нової інформації та 
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методичної підготовленості соціального педагога у процесі 

профорієнтаційної роботи застосовують різні комплекси методів, які 

створюють умови для розвитку творчої активності молоді, активізації їх 

професійного самовизначення [7]. 

Серед найпоширеніших у соціально-професійній орієнтації молоді є: 

самоаналіз, аналіз професій, практична проба сил, інтерв’ювання, 

спостереження, анкетування, експертна оцінка, пошукові ситуації, 

лабораторно-практичні роботи, творчі завдання, моделювання професійної 

діяльності та ін. 

Наочні методи профорієнтації. Демонстрація об’єктів, процесів, які 

вивчаються, може служити не лише підтвердженням викладеного матеріалу, 

але й джерелом знань (наприклад, спостереження за працею робітників під 

час екскурсії). Тут можливі кілька видів демонстрації: 

– натуральні об’єкти (вироби, виконані учнями та спеціалістами-

професіоналами, інструменти, механізми), технологічні процеси; 

– зображення об’єктів (картини, плакати, діапозитиви, кінофільми тощо); 

– прийоми роботи під час лабораторно-практичних занять. 

Перегляд і обговорення художніх фільмів, телепередач 

профорієнтаційного змісту. Насамперед викладач повинен сам переглянути 

фільм (передачу), оцінити їх зміст, пізнавальне та виховне значення для 

молоді, визначити, яка підготовча робота з учнями має бути проведена. Такі 

колективні перегляди та обговорення передач і фільмів вчать молодь 

правильно розуміти їх зміст, сприяють розвитку професійного інтересу тощо. 

Перед переглядом треба поговорити з дітьми, поставити перед ними питання, 

на які вони повинні знайти відповіді, познайомити з деякими героями. 

А також одним з елементів, що сприяє професійному самовизначенню 

молоді є засоби соціально-професійної профорієнтації: професійна 

інформація, психодіагностика тощо. 

Більш детально про профінформацію мова йшла вище. 
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Щодо психодіагностики, то це галузь психології, спрямована на 

всебічний аналіз особистості з метою розв’язання практичних завдань, 

виявлення й подолання недоліків у її розвитку, підвищення рівня навчальної 

або професійної діяльності, забезпечення гармонійного піднесення 

здібностей і моральних якостей [21].  

Основними методами психодіагностики є: психологічні тести, 

психологічне спостереження, бесіда, а також вивчення продуктів діяльності 

обстежуваного індивіда. 

Пропонуємо підбір тестових методик для психодіагностики особистості, з 

метою вивчення особистісної сфери, характеру, темпераменту, емоційно-

вольової сфери, мотивації, міжособистісних стосунків і соціально-

психологічного клімату, професійних здібностей і схильностей (додаток 1). 

Ключовим елементом моделі структури соцільно-професійної орієнтації є 

наскрізна технологічна підготовка молоді, під якою розуміємо становлення 

особистості в системі учень-студент-фахівець, що передбачає створення 

інтегрованих міждисциплінарних зв’язків, врахування поступовості у 

здобутті вищого освітнього статусу. 

Враховуючи поетапність профорієнтаційної роботи А. Вайсбурга, стадії 

становлення професіонала за Є. Клімовим, а також ступеневість у здобутті 

освіти пропонуємо розподілити наскрізну технологічну підготовку молоді на 

п’ять ланок, зокрема, початкова ланка, що представлена 10–11 класами 

загальноосвітніх навчальних закладів; середня ланка – професійно-

технічними навчальними закладами, коледжами, інститутами техніко-

технологічних напрямів; вища ланка – класичними, технічними і 

педагогічними університетами; післядипломна ланка – інститутами 

післядипломної освіти, університетами, службами зайнятості; науково-

педагогічна ланка (науково-дослідними установами, університетами 

класичними, галузевими, педагогічними). 
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На кожній ланці здійснюється профорієнтаційна робота за етапами по 

А.Вайсбургу тільки враховуючи вік і стадію становлення професіонала за 

Є.Клімовим. 

На думку Є.Клімова стадії становлення професіонала виділяють на основі 

повноти професійного досвіду і особливостей його застосування у процесі 

праці. А саме: оптант, адепт, адаптант, інтернал, майстер, авторитет, 

наставник [4]. 

Оптант – особистість, що стоїть перед вибором професійного шляху, 

кар’єрного зростання. Найбільш проблема стадія, бо необхідно подолати 

невизначеність, обрати навчальний заклад, а також спосіб життя, що 

пов’язаний з майбутньою професією. 

Адепт – учень професійно-технічного навчального закладу, який засвоює 

початки професійних знаь і умінь. У цей час відбувається накопичення 

першого професійного досвіду, продовження навчання у ВНЗ або можливість 

працевлаштування за обраною професією. 

Адаптант – особистість на початку шляху самостійної професійної 

діяльності. Йому необхідно пройти соціальну адаптацію (налаштуватися на 

роботу в колективі, пристосуватися до організаційної культури установи). За 

часту виникають труднощі у адаптації нових працівників. 

Інтернал – працівник, що освоїв задачі середнього рівня складності. Ця 

стадія є довготривалою. Адже не у всіх можуть дійти до майстра або вище. 

Майстер – особистість, що дійшла до вершини майстерності, може 

виконувати самі складні професійні завдання. 

Авторитет – працівник, що досяг стадії майстра, але поряд з цим має 

неформальні лідерські якості, вміє переконувати, має вплив на колег. 

Наставник – особистість, що досягла вершини майстерності і має потребу 

передати свій досвід іншим. 

Окрім того невід’ємною складової кожної освітньої ланки є професійна 

просвіта молоді у вигляді професійної інформації, професійної пропаганди і 

агітації, тільки коло професій, обирається відповідно до рівня підготовки. 
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Варто зауважити, що кількість молодих людей, які після початкової ланки 

переходи муть від ланки до ланки буде різною, бо не усім вдасться дістатися 

науково-педагогічної ланки, яка має на меті підвищення рівня підготовки до 

наукового ступеня кандидата або доктора наук. Та тим не менш і уподобання 

у молоді до того чи іншого виду діяльності переходячи від ланки до ланки 

може змінюватися. Бо пошук людиною самої себе триває протягом життя. 

Якщо на початку дослідження спостерігалося, що кількість 

старшокласників, які мають сумніви щодо вибору майбутньої професії 

становила 1,1%, 28,8% вказали на відсутність професійних планів, то у ході 

дослідження з ними активно проводилася профорієнтаційна робота на 

предмет покращення відповідних показників. На кінець дослідження серед 

112 опитаних склалася насупна ситуація. Кількість учнів, що визначилися з 

обраною професією, які відповідає їх уподобанням, затребувана в суспільстві 

і має достатній матеріальний прибуток зросла на 8,3%. Кількість учнів, які не 

визначилися із професією уже становила 0,3%, а тих, що вказували на 

відсутність професійних планів складали – 21,3%. 

 

Окрім професійної інформації на кожній із запропонованих ланок 

неперервної освіти з молоддю здійснюється також професійна діагностика, 

професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація. Усі ці 

складові профорієнтаційної роботи з молоддю покликані допомогти у виборі 

професії, враховуючи власні інтереси і інтереси суспільства.  

Визначеність старшокласників з 
професіюя на кінець дослідженнѐ 

Визначилися із обраною 
професією 

Мають сумніви 

Відсутні професійні плани 
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Таким чином у запропонованій структурі профорієнтацію розглядаємо у 

двох площинах, як послідовну і закономірну зміну етапів роботи в 

залежності від етапу становлення професіонала і як напрями роботи в 

залежності від практичних задач чи від запиту. 

Професійне самовизначення молоді у процесі наскрізної технологічної 

підготовки можливе за рахунок взаємодії двох середовищ освітнього і 

соціального. Освітнє середовище поділяється на внутрішнє (життєвий досвід 

особистості) і зовнішнє (вплив на особистість з допомогою педагогічних 

технологій). Щодо соціального середовища, то ним виступають соціально-

економічні умови, потреби ринку праці, медичні та фізіологічні умови тощо, 

про які йшла мова у інших підрозділах. 

Невід’ємним елементом даної моделі є організаційно-педагогічні умови, 

які поєднують увесь процес професійного самовизначення молоді від 

поставленої мети і до результату. 

У науково-педагогічні літературі є чимало досліджень, в яких наводиться 

перелік цих умов. Найбільш прийнятним для розкриття даного аспекту 

порушеної проблеми є перелік, запропонований у дослідженнях 

В. Туташинського. 

Зокрема, різноманітність форм проведення профорієнтаційної роботи, що 

сприяють зацікавленому ставленню учнів до вибору професії; 

індивідуальний підхід з підготовки учнів до професійного самовизначення; 

професіографічний характер профорієнтаційних заходів; активізація 

пізнавальної діяльності учнів у процесі профорієнтації; залучення учнів до 

практичної діяльності, наближеної до професійної; вивчення учнями курсу з 

вибору професії та забезпечення його зв’язку з іншими предметами; 

використання методів діагностики та застосування комп’ютерної техніки в 

проведенні профорієнтаційної роботи та інші [22]. Також на зазначені умови 

великий вплив мають соціальні і економічні. 

З іншого боку на мету і результат запропонованої моделі структури 

впливає нормативно-правова база соціально-професійної орієнтації. 
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Головним документом є Концепція державної системи професійної 

орієнтації. Актуальними: Положення про професійну орієнтацію молоді, що 

навчається; Положення про організацію професійної орієнтації населення; 

Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про соціальні 

послуги» тощо. 

Досягнення результату, що полягає у професійному самовизначенні з 

урахуванням нахилів, здібностей, рівня підготовки старшокласника, можливе 

при взаємодії усіх елементів запропонованої моделі структури.  

Висновок. Спираючись на виявлені проблеми, які виникають перед 

випускниками школи щодо професійного самовизначення і сучасний стан 

справ у державі щодо необхідності підготовки фахівців із затребуваних на 

ринку праці професій, а також різні підходи до ступеневої освіти, дали 

підстави до пошуку оптимальних шляхів розв’язання нагальних проблем. 

У зв’язку з цим було обрано метод моделювання, як один із ефективних 

методів, який використовують у психолого-педагогічних дослідженнях. 

Запропонована у підрозділі модель структури соціально-професійної 

орієнтації молоді у процесі наскрізної технологічної підготовки є цілісним 

утворенням, що покликане сприяти професійному самовизначенню 

старшокласників з урахуванням їх нахилів, здібностей, рівня підготовки 

тощо.  

Використання запропонованої моделі у роботі знз, птнз, коледжів, вищів 

та ін. навчальних закладів, які окреслені структурою, сприятиме більш 

ранньому професійному самовизначенню молоді, зменшенню рівня 

безробіття серед молоді, правильному просуванню молодого фахівця по 

ланкам, запропонованим у структурі технологічної освіті, підвищенню 

професіоналізму, а також підвищення рівня підготовки і досягення наукових 

ступенів. 

Розроблена у ході досілждення модель структури соціально-професійної 

орієнтації у процесі наскрізної технологічної підготовки може бути 

використана для дослідження і у досконалення профорієнтаційної робти у 
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інших сферах підготови фахівців: гуманітарній, математичній, хіміко-

біологічній та інших. 
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2.2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-

ПРОФОРІЖНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ В 

УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

Форми профорієнтаційної роботи зі школярами можуть бути 

найрізноманітніші, зокрема це: 

1. Профінформаційна, профагітаційна та профпропагандистська 

діяльність учителів-предметників в процесі викладання своїх дисциплін, коли 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
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учитель будує викладання своєї навчальної дисципліни під кутом зору її 

можливого застосування в тій чи іншій професії. Учитель зосереджує увагу 

дітей на тому, де і в яких сферах людської діяльності можна застосувати 

знання з дисципліни, яку він викладає. Такий вид профорієнтаційної роботи 

має великі можливості, оскільки формування у школярів стійкого інтересу до 

того чи іншого предмету чи навчальної дисципліни має безпосередній вплив 

на вибір професії в майбутньому. Формування інтересу позитивно впливає на 

розвиток пізнавальних здібностей дитини, спонукає до глибшого вивчення 

самої навчальної дисципліни, відвідування факультативних занять тощо [7, 

22, 20]. 

2. Профінформаційний урок, під час якого здійснюється: 

а) активізація інтересу до вивчення і вибору професії; 

б) виховання активного і відповідального ставлення та здійснення 

свідомого самостійного вибору професії; 

в) стимулювання до самовиховання професійно значущих якостей 

особистості. 

Профінформаційні уроки проводяться в рамках програми 

профінформаційного курсу "Основи вибору професії" або "Основи психологи 

та соціально-професійної орієнтації" 

3. Професіографічна зустріч - один із способів вивчення професії, який 

передбачає зустріч з представником певної професії, що знайомить дітей зі 

змістом своєї професійної діяльності, описує вимоги професії до 

психологічної сфери особистості. Даючи аналіз своєї професійної діяльності, 

представник тої чи іншої професії обов'язково повинен зупинитися на таких 

питаннях як: 

а) Чим приваблює професія? 

б) Чому ця професія не кожному до вподоби? 

в) Які вимоги висуває професія до того, хто збирається обрати ту чи 

іншу професію? 
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г) Чому не всі можуть справлятися з завданнями, які ставить перед 

ними професійна діяльність? 

д) Якими особистісними рисами необхідно володіти та які 

індивідуальні якості необхідно розвивати, щоб успішно працювати в даній 

сфер. 

Професіоргафічна екскурсія - це елемент профінформаційної роботи, 

який передбачає екскурси на підприємства, в організації, профтехучилища, 

середні спеціальні та вищі навчальні заклади, зокрема під час проведення 

днів "відкритих дверей" у цих закладах. Метою такого заходу є ознайомлення 

учнів із структурою сучасного підприємства, організації чи закладу, 

технікою, технологією, організацією праці сучасного виробництва. Крім 

того, на основі побаченого учні будуть мати можливість самостійно робити 

аналіз професій, сформувати своє особисте ставлення до певної професії. 

5. Професіографічне дослідження - передбачає самостійну діяльність 

учнів з метою пошуку інформації про певну професію. Вивчення 

професії відбувається за такими параметрами: 

а) загальні відомості про професію; 

б) характеристика процесу праці; 

в) санітарно-гігієнічні умови праці; 

г) вимоги професії до фізичної та психічної сфери людини; 

д) вимоги до професійної підготовки. 

6. Організація вечорів-зустрічі з представниками роз'їзних професій; 

7. Бесіди, диспути, усні часописи, присвячені вивченню професій; 

8. Організація конкурсів "Кращий за професією "; 

9. Виготовлення фотоальбомів, підготовка рефератів; 

10. Демонстрація й обговорення фільмів та телепередач 

профінформаційного змісту; 

11. Участь школярів у факультативах та предметних гуртках, 

пов'язаних з професіями, які діти збираються обрати у майбутньому; 
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12. Організація виробничо-господарських об'єднань школярів, 

шкільних ферм, трудових об'єднань старшокласників тощо. 

Профорієнтаційні методи вивчення школярів: 

• педагогічне спостереження, 

• анкетування; 

• бесіда-інтерв'ю; 

• тести; 

• педагогічний експеримент тощо. 

• аналіз документів (особових справ, результатів медичних обстежень, 

класних журналів тощо) та продуктів діяльності, творчих робіт учнів, 

зокрема малюнків, творів на вільну або задану тему тощо; 

• аналіз практичних дій учнів в школі, в громадських місцях, сім'ї; 

• метод узагальнення незалежних характеристик; 

Важливу роль в організації і проведенні профінформаційної роботи 

відіграють навчально-методичні кабінети соціально-професійної орієнтації в 

школах, профтехучилищах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, 

про які йшла мова вище [17, 8]. 

Використання педагогічного та психологічного інструментарію в 

процесі соціально-професійної орієнтації. 

Тести є спеціалізованими методами психодіагностичного обстеження, 

застосовуючи які можна одержати точну кількісну чи якісну характеристику 

досліджуваного явища. Від інших методів дослідження тести відрізняються 

тим, що припускають чітку процедуру збору й обробки первинних даних, а 

також своєрідність їхньої наступної інтерпретації. За допомогою тестів 

можна вивчати і порівнювати між собою психологію різних людей, давати 

диференційовані і порівнянні оцінки [2]. 

Тести розділяють на два основних типи: 1) власне психологічні; 2) 

тести досягнень. Психологічні тести класифікуються за різними підставамим. 

За предметом діагностики виділяють тести інтелекту, тести здібностей, 

особистісні і соціально-психологічні; за способом реалізації - маніпулятивні 
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тести, тести ''олівець-папір'', апаратурні, ситуаційно-поведінкові, комп'ютерні 

тести і тестові батареї, індивідуальні і групові тести. За метою застосування 

виділяють тести готовності до школи, клінічні тести, тести профдобору й ін. 

По психометричним підставам тести поділяються на ті, в основі яких лежать 

шкали індивідуальних розходжень, і на критеріально-орієнтовані тести.  

Варіанти тесту: тест-опитуальник і тест-завдання. Тест-опитувальник 

заснований на системі заздалегідь продуманих, ретельно відібраних і 

перевірених з погляду  їх валідність і надійність питань, за відповідями 

можна судити про психологічні якості випробуваних  [19, 6]. 

Тест-завдання припускає оцінку психології і поводження людини на 

базі того, що він робить. У тестах цього типу випробуваному пропонується 

серія спеціальних завдань, за підсумками виконання яких роблять висновки 

про наявність чи відсутність досліджуваної якості, ступінь її вираженості. 

Тест-опитувальник і тест-завдання застосовуються до людей різного віку, що 

належить до різних культур, що мають різний рівень освіта, різні професії і 

неоднаковий життєвий досвід. Це - їхня позитивна сторона. А недолік 

полягає в тому, що при використанні тестів випробуваний за бажанням може 

свідомо вплинути на одержувані результати, особливо якщо він заздалегідь 

знає, як влаштований тест і як за його результатами будуть оцінювати 

психологію і поведінку. Крім того, тест-опитувальник і тест-завдання не 

застосовують в тих випадках, коли вивченню підлягають психологічні 

властивості і характеристики, в існуванні яких випробуваний не може бути 

цілком упевнений,  чи не усвідомлює свідомо і не хоче визнавати їхню 

наявність у себе. Такими характеристиками є, наприклад, багато негативних 

особистісних якостей і мотивів поведінки. 

У цих випадках звичайно застосовується третій тип тестів - проективні. 

В основі таких тестів лежить механізм проекції, згідно, якому 

неусвідомлювані власні якості, особливо недоліки, людина схильна 

приписувати іншим людям. Проективні тести призначені для вивчення 

психологічних і поведінкових особливостей людей, що викликають 
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негативне ставлення. Застосовуючи тести подібного роду, про психологію 

випробуваного судять на підставі того, як він сприймає й оцінює ситуації, 

психологію і поведінки людей, які особистісні властивості, мотиви 

позитивного чи негативного характеру він їм приписує [18, 8]. 

Користаючись проективним тестом, психолог з його допомогою 

уводить випробуваного в уявлювану, сюжетно невизначену ситуацію, що 

підлягає довільної інтерпретації. Такою ситуацією може стати, наприклад, 

пошук визначеного змісту в картинці, де зображені невідомо які люди, 

незрозуміло чим зайняті. Потрібно відповісти на питання, хто ці люди, чим 

вони стурбовані, а чим думають і що відбудеться далі. На підставі змістовної 

інтерпретації відповідей судять про власну психологію що відповідають. 

Тести проективного типу висувають підвищені вимоги до рівня 

освіченості й інтелектуальної зрілості випробуваних, і в цьому складається 

основне практичне обмеження їхньої застосовності. Крім того, такі тести 

вимагають великої спеціальної підготовки і високої професійної кваліфікації 

з боку самого психолога. 

Розробка тесту включає перевірку його на валідність, надійність, 

однорідність, що диференціює силу, вірогідність і прогностичність. Тести 

піддаються стандартизації. Тестові шкали засновані на статистичній обробці 

результатів обстеження великих вибірок.  

Поняття ''тест'' ввів американський психолог Джеймс Кеттел наприкінці  

ХІХст., але поширення тестовий метод одержав лише в першій половині ХХ 

ст. завдяки роботам француза А. Біне, американця Термена, росіянина Г.І. 

Россолімо й ін. У даний час психологами розроблено кілька тисяч тестів і 

тестових батарей. Згодом  тести застарівають, тому що змінюється культура 

суспільства, рівень освіта населення, виникає так звана тестова насиченість, 

що вимагає перегляду змісту тестових завдань.   

Принципи розробки та впровадження педагогічного 

інструментарію соціально-профорієнтаційного спрямування. 

Визначення поняття психологічного тесту.   
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У вітчизняній і закордонній літературі представлена величезна розмаїтість 

визначень поняття психологічного тесту. Нижче приведені деякі з них: 

 "Психологічний тест у сутності є об'єктивний і стандартизований вимір 

вибірки поведінки".  

 "Тест - стандартизований, часто обмежений у часі іспит, призначений 

для встановлення кількісних (і якісних) індивідуально психологічних 

розходжень".  

 "Під тестом розуміється специфічний інструмент для оцінювання 

психологічних якостей особистості. Він складається із сукупності  

завдань чи питань, пропонованих у стандартних умовах і призначених 

для виявлення окремих типів поведінки" [3, 24] . 

Якщо розглянути запропоновані твердження то можна помітити, що усі 

визначення містять наступні загальні моменти:  

 по-перше, тест - один з методів виміру в психодіагностиці поряд з 

такими, як проективні методи, стандартизовані самозвіти, інтерв'ю, 

апаратні методи й ін.;  

 по-друге, це метод виміру властивостей особистості й особливостей 

інтелекту;  

 по-третє, це метод виміру, що характеризується високим ступенем 

об'єктивності, надійності і валідності.  

Об'єктивність, валідність і надійність - вимоги, яким повинен відповідати 

кожен тест.  

Психологічний тест як об'єктивний вимір. 

       Об'єктивність психологічного тесту означає, що первинні показники, їхня 

оцінка й інтерпретація не залежать від поведінки і суб'єктивних суджень 

експериментатора. Первинними називають показники, отримані після 

обробки даних виконаних респондентом тестових завдань. Виражаються 

первинні показники в так званих "сирих балах".  

Розробка завдань, процедура проведення, обробка результатів тесту 

здійснюється відповідно до визначених стандартних правил [2, 17].  
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Домогтися об'єктивності психологічного тесту можна при виконанні 

наступних умов:  

 однаковість процедури проведення тесту для одержання порівнянних з 

нормою результатів;  

 однаковість оцінки виконання тесту;  

 визначення норми виконання тесту для зіставлення з ними показників, 

отриманих у результаті обробки дані тестування (див. тут "третій етап 

стандартизації").  

Ці три умови називають етапами стандартизації психологічного тесту.  

Етапи стандартизації: 

На етапі розробки тесту, а також будь-якого іншого методу 

проводиться процедура стандартизації, що включає три етапи.  

Перший етап стандартизації психологічного тесту складається в 

створенні однакової процедури тестування. Вона включає визначення 

наступних моментів діагностичної ситуації:  

1) умови тестування (приміщення, освітлення й ін. зовнішні фактори). 

Очевидно, що обсяг короткочасної пам'яті краще вимірювати 

(наприклад, за допомогою субтесту повторення цифрових рядів у тесті 

Векслера), коли немає зовнішніх подразників, таких як сторонні звуки, 

голоси і т.д.  

2) Зміст інструкції й особливості її виголошення (тон голосу, паузи, 

швидкість мови і т.д.). Наприклад, у тесті "10 слів" кожне слово 

повинне промовлятися через визначений інтервал часу в секундах.  

3) Наявність стандартного стимульного матеріалу. Наприклад, 

вірогідність отриманих результатів істотно залежить від того,  чи 

пропонуються респонденту виготовлені саморобні карти Г. Роршаха чи 

стандартні - з визначеною колірною гамою і колірними відтінками.  

4) Тимчасові обмеження виконання даного тесту. Наприклад, для 

виконання тесту Равена дорослому респонденту дається 20 хвилин.  
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5) Стандартний бланк для виконання даного тесту. Використання 

стандартного бланка полегшує процедуру обробки.  

6) Облік впливу ситуаційних перемінних на процес і результат 

тестування. Під перемінними мається на увазі стан випробуваного 

(утома, перенапруга і т.д.), нестандартні умови тестування (погане 

освітлення, відсутність вентиляції й ін.), переривання тестування.  

7) Облік впливу поведінки діагноста на процес і результат тестування. 

Наприклад, те що схвально заохочує поведінкою експериментатор під 

час тестування може сприйматися респондентом як підказка 

"правильної відповіді" і ін.  

8) Врахування впливу досвіду респондента в тестуванні. Природно, що 

респондент, що уже не в перший раз проходить процедуру тестування, 

переборов почуття невідомості і виробив визначене відношення до 

тестової ситуації. Наприклад, якщо респондент уже виконував тест 

Амтхауера, те, швидше за все, не варто пропонувати йому його в 

другий раз.  

Другий етап стандартизації психологічного тесту полягає в створенні 

однакової оцінки виконання тесту: стандартної інтерпретації отриманих 

результатів і попередньої стандартної обробки. Цей етап припускає також 

порівняння отриманих показників з нормою виконання цього тесту для 

даного віку (наприклад, у тестах інтелекту) [9, 22, 13].  

Третій етап стандартизації психологічного тесту складається у визначенні 

норм виконання тесту. 

Норми розробляються для різних віків, професій, статей і ін. От деякі з 

існуючих видів норм:  

 Шкільні норми розробляються на основі тестів шкільних  чи досягнень 

тестів шкільних здібностей. Вони встановлюються для кожної шкільної 

ступіні і діють на всій території країни.  
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 Професійні норми встановлюються на основі тестів для різних 

професійних груп (наприклад, механіків різного профілю, друкарок і 

ін.).  

 Локальні норми встановлюються і застосовуються для вузьких 

категорій людей, що відрізняються наявністю загальної - ознаки - віку, 

статі, географічного району, соціально - економічного статусу й ін. 

Наприклад, для тесту Векслера на інтелект норми обмежені віковими 

рамками.  

 Національні норми розробляються для представників даної народності, 

нації, країни в цілому. Необхідність таких норм визначається 

конкретною культурою, моральними вимогами і традиціями кожної 

нації.  

      Наявність нормативних даних (норм) у стандартизованих методах 

психодіагностики є їхньою істотною характеристикою.  

Норми необхідні при інтерпретації тестових результатів (первинних 

показників) як  еталон, з яким порівнюються результати тестування. 

Наприклад, у тестах інтелекту одержуваний первинний показник ІQ 

співвідноситься з нормативним ІQ (43, 44, 45 балів у тесті Равена). Якщо 

отриманий ІQ респондента вище нормативного, дорівнює 60 балам (у тесті 

Равена), можна говорити про рівень розвитку інтелекту цього респондента як 

високому. Якщо отриманий ІQ нижче, то низькому; якщо отриманий ІQ 

дорівнює 43, 44 чи 45 балам, то середньому [13].  

Визначення норм для тесту. 

На етапі створення тесту формується деяка група випробуваних, на якій 

проводиться даний тест. Середній результат виконання цього тесту в даній 

групі прийнято вважати нормою. Середній результат - це не однина , а 

діапазон значень. Існують визначені правила формування такої групи 

випробуваних, чи, як її інакше називають, вибірки стандартизації.  

Правила формування вибірки стандартизації:  
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вибірка стандартизації повинна складатися з респондентів, на яких у 

принципі орієнтований даний тест, тобто  якщо створюваний тест 

орієнтований на школярів (наприклад, тест Амтхауера), то і стандартизація 

повинна відбуватися на групі школярів заданого віку;  

вибірка стандартизації повинна бути репрезентативної, тобто  являти собою 

зменшену модель популяції по таких параметрах, як вік, стать, професія, 

географічний розподіл і т.д. Під популяцією розуміється, наприклад, група 

дошкільників 6-7 років, керівників, підлітків і т.д.  

Розподіл результатів, отриманих при тестуванні випробувані вибірки 

стандартизації, можна зобразити за допомогою графіка - кривої нормального 

розподілу. Цей графік показує, які значення первинних показників входять у 

зону середніх значень (у зону норми), а які вище і нижче норми.  

Найчастіше  в інструкціях до того чи іншого тесту можна зустріти 

вираження норми не у виді сирих балів, а у виді стандартних похідних 

показників. Похідні показники виходять шляхом математичної обробки 

первинних показників [12, 23, 8].  

Первинні показники по різних тестах не можна порівнювати між собою 

через  те, що тести мають різну внутрішню будову. Наприклад, ІQ, 

отриманий за допомогою тесту Векслера, не можна порівнювати з ІQ, 

отриманим за допомогою тесту Амтхауера, тому що ці тести досліджують 

різні особливості інтелекту й ІQ як сумарний показник по субтестах 

складається з показників різних за будовою і змістом субтестів.  

Валідність 

      Усі методи психологічної діагностики, починаючи зі стандартизованих і 

закінчуючи нестандартизованими, спрямовані на вимір властивостей 

особистості й особливостей інтелекту.  

Кожен метод призначений для виміру якої-небудь властивості, що і 

визначає зміст цього методу. Дані про ступінь, у якій тест дійсно вимірює те, 

для чого він призначений, входять у поняття валідності . Наприклад, 

методика "Теппінг тест Ільїна" призначена для виміру таких властивостей 
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уваги, як концентрація, переключуваність. У психології існують визначення 

понять концентрації уваги і її переключення. Вважається, що висновки, 

сформульовані на підставі результатів тестування за допомогою "тесту 

Ільїна", цілком відбивають зміст визначень цих властивостей уваги. 

Виходить, ця методика дійсно вимірює те, для чого вона призначена [25, 4].  

Крім загального значення в поняття валідності входять багато інших даних. 

Існують різні типи і види валідності, у яких відбиті ці дані. Нижче приведені 

деякі типи:  

 Практична валідність характеризує тест не стільки з боку його 

психологічного змісту, скільки з погляду  його цінності у відношенні 

досягнення визначеної практичної мети (прогнозування, діагностики). 

Виділяють підтипи практичної валідності: прогностична і співпадаюча. 

Тест із високою прогностичною валідністю дозволяє зробити прогноз, 

наскільки успішно випробуваний буде виконувати визначену 

діяльність згодом. Тест із високою співпадаючою валідністю дозволяє 

відповісти на запитання: "Яка імовірність того, що індивід «А» має 

властивість «В» в дійсний момент часу?";  

 Валідність за обсягом відбиває ступінь, у який обсяг тесту вибірково 

репрезентує той клас  чи ситуацій навчального матеріалу, щодо якого 

повинні бути зроблені висновки. Валідність за обсягом показує, у 

якому обсязі, якою мірою  психічна властивість відбита в методиці;  

 Оціночна валідність виражає ступінь кореляції (відповідності) між 

показниками, отриманими випробуваними за даним методом, і 

оцінками вимірювальної властивості з боку експертів. Наприклад, при 

валідизації (перевірці тесту на валідність) тестів оцінки розумових 

здібностей школярів як  експерти звичайно виступають вчителі;  

 Зовнішня валідність означає, що враження, які створюються в 

неспеціалістів при знайомстві зі стимульним матеріалом і виключно 

зовнішньою стороною тестування, відповідають заявленому змісту 

методу;  
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 Ефективна методика може бути створена, якщо вона пройшла всі етапи 

валідації, тобто  коли прийняті міри для подання її як змістовної 

валідності, так і практичної.  

 Надійність. 

 Про високу надійність методу говорять у тому випадку, коли метод 

точно вимірює та властивість, для виміру якого він призначений. Як  

критерії точності можна відзначити наступні:  

 При повторному застосуванні методу до тих же самим випробуваних у 

тих самих   умовах через визначений інтервал часу результати обох 

тестувань істотно не розрізняються між собою.  

 Дії випадкових сторонніх факторів не роблять істотного впливу на 

результати тестування. Як  сторонні фактори можна назвати наступні: 

емоційний стан і стомлення, якщо вони не входять у коло 

досліджуваних характеристик, температура, освітленість приміщення й 

ін. Такі сторонні випадкові фактори ще називають факторами 

нестабільності вимірювальної процедури .  

 При повторному застосуванні методу до тих же самим випробуваних 

через визначений інтервал часу в змінених умовах результати обох 

тестувань істотно не розрізняються між собою. Під зміненими маються 

на увазі наступні умови: інший експериментатор, стан респондента й 

ін.  

Існують різні методи оцінки надійності:  

Ретестовий метод - повторне тестування вибірки випробуваних тим 

самим   тестом через визначений інтервал часу при тих самих   умовах. 

Часовий інтервал залежить від віку (наприклад, у маленьких дітей зміни 

можуть відбутися протягом  одного місяця), а також подій, що відбуваються 

з випробуваним у житті.  

Тест - інтервал - ретест  

За індекс надійності приймається коефіцієнт кореляції між 

результатами двох тестувань. Отримана висока кореляція може бути 
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результатом тренованості випробуваного на завданнях подібного типу; 

низька кореляція може бути результатом  змін, що відбулися, з 

випробуваним, а також може свідчити про ненадійність тесту.  

Надійність взаємозамінних форм - повторне тестування вибірки 

випробуваних рівнобіжною формою тесту через мінімальний інтервал часу 

при тих самих умовах.  

Тест «а»  інтервал  тест «а»  

За індекс надійності приймається коефіцієнт кореляції між 

результатами тестування двома рівнозначними формами тесту. Високий 

коефіцієнт кореляції і великий інтервал між двома іспитами свідчать про 

високу надійність тесту.  

Можливий обман з боку випробуваного, його спокушеність, події, що 

відбулися в інтервалі між тестуваннями, не роблять особливого впливу (як у 

ретестовому методі) на ступінь надійності тесту. Якщо фактор тренування 

знижений при тестуванні рівнозначними формами, то ефект переносу 

принципу завдань часто має місце. Ефект переносу варто враховувати при 

побудові рівнозначних форм.  

Вимоги до побудови рівнозначних форм:  

 рівнозначні форми повинні бути незалежно побудованими 

тестами, але відповідати тим самим   вимогам;  

 повинні містити однакова кількість завдань з подібним ступенем 

труднощів;  

 еквівалентність рівнозначних форм необхідно перевіряти 

ретестовим методом.  

Метод розщеплення полягає в тому, що тест розбивають на дві частини 

для порівняння. Респондент виконує завдання цих двох частин протягом  

одного сеансу з одержанням двох результатів (наприклад, тест Равена 

містить дві частини: парні і непарні завдання).  
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За індекс надійності приймається коефіцієнт кореляції між 

результатами тестування двох цих частин. Він називається коефіцієнтом 

внутрішньої погодженості тесту [1, 23].  

Валідність і надійність. Тест може бути надійний, але не валідний. Це 

означає, що він вимірює якусь властивість дуже точно, але яку саме - 

залишається під сумнівом. У такій ситуації необхідна більш точна 

валідизація тесту, як змістовна, так і практична. 

Тестові методики мають створюватися відповідно до вимог та свого 

майбутнього призначення, тому потребують супроводу з боку сторони, яка 

ініціює створення інструментарію. 

Виробництво нових методик починається з визначення областей знань, 

відповідно до  яких формуються шкали майбутньої методики. 

До роботи зі створення тестових завдань мають залучаються автори з 

боку Замовника або авторів надає замовник. При створенні завдань бажана 

участь авторів Замовника для збереження корпоративної специфіки змісту 

тесту. Далі робота зі створення тесту розбивається на кілька етапів:  

 створення авторами надлишкового банку тестових завдань;  

 автоматизована експертна оцінка тестових завдань за допомогою 

сервісу "Шкалування" (збір експертних оцінок) і коректування 

якості завдань за результатами експертизи;  

 розробка первісної версії тесту і проведення пілотажного 

(спробного) тестування, у ході якого розробник одержує 

інформацію про рівень труднощів кожного завдання;  

 добір тестових завдань, що відповідають технічному завданню й 

оптимальному рівню труднощі (віддаляються занадто важкі і 

занадто легкі завдання, що не мають діагностичної цінності);  

 формування остаточної версії тесту, передача замовнику.  

Розробка нових методик починається зі складання списку професійних 

компетенцій, відповідно до  яких формуються шкали майбутньої методики. 
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Існують два основних напрямки розробок - модернізація діючих і 

створення принципове нових методик. Модернізація методик представляє 

підбір вже існуючих стандартизованих шкал з різних тестів відповідно до  

професійних компетенцій і вбудовування шкал професійних знань на базі 

опитувальників [8]. 

Створення принципове нових методик припускає можливе залучення 

зовнішніх експертів для формування шкал, стандартизацію і валідизацію 

тестової методики, тобто перевірку того, наскільки отриманий інструмент 

вимірює те, що потрібно вимірювати. 

За допомогою отриманих результатів тестування респондентів і 

анкетування експертів можуть бути побудовані "ідеальні" профілі для різних 

видів. 

Вимоги до розробки і перевірки методик 

Діагностична методика відрізняється тим, що вона стандартизована. Як 

відзначає А. Анастазі (1982), стандартизація - це однаковість процедури 

проведення й оцінки виконання тесту. Таким чином, стандартизація 

розглядається в двох планах: як вироблення однакових вимог до процедури 

експерименту і як визначення єдиного критерію оцінки результатів 

діагностичних іспитів.  

Стандартизація процедури експерименту має на увазі уніфікацію 

інструкцій, бланків обстеження, способів реєстрації результатів, умов 

проведення обстеження.  

До числа вимог, які необхідно дотримувати при проведенні 

експерименту, можна, наприклад, віднести такі: 1) інструкції варто 

повідомляти випробуваним однаковим образом, як правило, письмово; у 

випадку усних указівок вони даються в різних групах тими самими   словами, 

зрозумілими для усіх, в однаковій манері; 2) жодному  випробуваному не 

слід давати ніяких переваг перед іншими; 3) у процесі експерименту не слід 

давати окремим випробуваної додаткові пояснення; 4) експеримент із 

різними групами варто проводити в однакове по можливості час дня, у 
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подібних умовах; 5) тимчасові обмеження у виконанні завдань для усіх 

випробуваних повинні бути однаковими і т.д. [15].  

Звичайно автори методики в керівництві приводять точні і докладні 

вказівки по процедурі її проведення. Формулювання таких указівок складає 

основну частину стандартизації нової методики, тому що тільки строге їхнє 

дотримання дає можливість порівняти між собою показники, отримані 

різними випробуваними. Іншим найбільш важливим етапом у стандартизації 

методики є вибір критерію, по якому варто проводити порівняння результатів 

діагностичних іспитів, оскільки діагностичні методики не мають заздалегідь 

визначених стандартів  чи успішності невдачі в їхньому виконанні. 

Кількісний результат як такий нічого не означає. Потрібно мати у своєму 

розпорядженні крапку відліку зі строго визначеними мірами, щоб з їхньою 

допомогою оцінювати отримані при діагностуванні індивідуальні і групові 

дані. Виникає питання, що за цю крапку відліку брати? У традиційному 

тестуванні така крапка добувається статистичним шляхом - це так називана 

статистична норма. Загалом   стандартизація діагностичної методики, 

орієнтованої на норму, здійснюється шляхом проведення цієї методики на 

великій репрезентативній вибірці того типу, для якого вона призначена. 

Щодо цієї групи випробуваних, називаною вибіркою стандартизації, 

виробляються норми, що вказують не тільки середній рівень виконання, але і 

його відносну варіативність вище і нижче середнього рівня. У результаті 

можна оцінити різні ступені  чи успішності неуспішності у виконанні 

діагностичної проби. Це дозволяє визначити положення конкретного 

випробуваного щодо нормативної  вибірки чи вибірки стандартизації (А. 

Анастазі, 1982). Для обчислення статистичної норми психологи - діагности 

звернулися до давно застосовуваного в біології прийомам математичної 

статистики [9].  

У психодіагностиці існує й інший підхід до оцінки результатів 

діагностичних іспитів. Під керівництвом К. М. Гуревича розробляються 

тести, у яких як  крапка відліку виступає не статистична норма, а незалежний 
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від результатів іспиту, об'єктивно заданий соціально - психологічний 

норматив. Соціально - психологічний норматив реалізується в сукупності 

завдань, що складають тест. Отже, сам тест у повному його обсязі і є таким 

нормативом. Усі зіставлення індивідуальних чи групових результатів 

тестування проводяться з тим максимумом, що представляється в тесті (а це 

повний набір знань). Як  критерій оцінки виступає показник, що відбиває 

ступінь близькості результатів до нормативу. Мається розроблена схема 

представлення групових кількісних даних [17].  

Для аналізу даних щодо їхньої близькості до соціально - 

психологічного нормативу, умовно розглянутому як 100% - виконання усього 

тесту, усі випробувані підрозділяються за результатами тестування на 5 

підгруп (%): 1) найбільш успішні - 10; 2) близькі до успішних - 20; 3) середні 

по успішності - 40; 4) малоуспішні - 20; 5) найменш успішні - 10.  

Для кожної з підгруп підраховується середній відсоток правильно 

виконаних завдань. Будується система координат, де по осі абсцис йдуть 

номера підгруп, по осі ординат - відсоток виконаних кожної з підгруп 

завдань. Після нанесення відповідних крапок вибудовується графік, що 

відбиває наближення кожної з підгруп до соціально - психологічного 

нормативу. Така обробка проводиться за результатами як тесту в цілому, так 

і кожного субтесту окремо [24, 3]. 

Діагностика спеціальних здібностей. Можна констатувати, що у 

вітчизняній психології розроблений міцний теоретико - методологічний 

фундамент дослідження здібностей, отриманий багатий фактичний матеріал, 

дана його змістовна інтерпретація. Трохи менш інтенсивно розробляються 

власне діагностичні методики. Виділяють кілька критеріїв, по яких можна 

судити про виразність здібностей. Серед них - результативність діяльності, 

швидкість і успішність оволодіння необхідними знаннями і навичками, 

оригінальність і самобутність виконання роботи, а також ступінь подолання 

несприятливих умов середовища. Для вивчення здібностей дослідники 

застосовують різноманітні прийоми - спостереження, природний і 
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лабораторний експеримент, аналіз продуктів діяльності, експертні оцінки 

фахівців Як правило, за формальними критеріями ці методи не доведені до 

рівня вимог, пропонованих до методів психодіагностики. Необхідність же в 

таких методах відчувається усе більш гостро в зв'язку зі зрослими потребами 

використання психологічних знань у різних областях практики, зокрема  в 

роботі психологічної служби в школі і на виробництві. Оскільки найбільш 

розроблена проблема діагностики спеціальних здібностей є в закордонних 

дослідженнях, ми скористаємося і прийнятою там класифікацією здібностей 

до різних видів діяльності Виділяються чотири великі групи здібностей: 

сенсорні, моторні, технічні і професіоналізовані, тобто відповідні тієї чи інша 

професії - конторські, артистичні, художні й ін Як бачимо, класифікація ця не 

є бездоганної, оскільки виділення груп здібностей проводиться по двох 

підставах: у - перших, по видах психічних функцій (моторні, сенсорні), у - 

других, по видах діяльності Однак такий розподіл використовується 

найбільше часто психологами під час обговорення методів діагностики 

спеціальних здібностей. Розглянемо конкретні методи вивчення моторних  чи 

здібностей, як їхній ще називають, психомоторних (сенсомоторних, рухових) 

Найбільше часто ці здібності діагностуються при проведенні профдобору на 

визначення професії, добору спортсменів Моторні тести спрямовані на 

вивчення швидкості, темпу і точності рухів, зорово - моторної координації, 

спритності рухів пальців і рук, тремору, точності м'язового зусилля і т д. 

Творці тестів визнають, що моторні функції піддаються швидкому 

тренуванню і рівень з розвитку на різних стадіях оволодіння професією 

неоднаковий. Особливістю моторних здібностей є відсутність деякого 

загального фактора, загальної моторної обдарованості. Про це свідчать 

емпіричні дані діагностики моторики: результати, одержувані по різних 

тестах, надзвичайно мало зв'язані між собою Численні дослідження моторних 

здібностей приводять психологів до необхідності виділяти цілий ряд 

самостійних факторів, таких, як точність виконання рухів, відповідна 

орієнтація (здатність знаходити правильну відповідь на різноманітні стимули 
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в умовах високої швидкості їхнього пред'явлення), координація, час реакції, 

швидкість руху руки, оцінка контролю (уміння контролювати зміну 

швидкості і напрямку руху об'єктів), ручна спритність, пальцева моторика, 

твердість руки, швидкість руху зап'ястя і пальців (наприклад, при роботі на 

телеграфній апаратурі). При цьому розробки всіх нових діагностичних 

прийомів вивчення психомоторики приводять до "відкриття" нових моторних 

здібностей. Для виконання гнітючого більшості моторних тестів потрібно 

спеціальна апаратура, але існують і бланкові методики За даними багатьох 

авторів, між результатами цих типів тестів відзначаються дуже низькі 

кореляції, часто такий зв'язок зовсім відсутный [19].  

Тести візуальних і слухових здібностей диференціюються в залежності 

від того, які характеристики сприйняття вони вимірюють. Найбільш важливі 

візуальні здібності - гострота зору, розпізнавальна чутливість, сприйняття 

глибини. Звернемося до розгляду діагностики технічних здібностей. 

Вважається, що це ті здібності, що виявляються в роботі з  устаткуванням чи 

його частинами. При цьому враховується, що така робота вимагає особливих 

розумових здібностей, а також високого рівня розвитку сенсомоторних 

здібностей, спритності, фізичної сили. Л. Терстон розглядає технічні 

здібності як загальні розумові. Показано, що поряд з деякою загальною 

здатністю, що може розглядатися як загальна технічна  чи обдарованість 

технічний досвід, що здобувається людиною в роботі з технікою, існують 

незалежні фактори: просторові представлення і технічне розуміння. Під 

просторовими представленнями мають на увазі здатність оперувати 

зоровими образами, наприклад, при сприйнятті геометричних фігур. 

Технічне розуміння - це здатність правильно сприймати просторові моделі, 

порівнювати їх з один одним, дізнаватися однакові і знаходити різні. 

Відповідно до  такого поділу на два фактори створюються і типи тестів. 

Найперші  творці тестів технічних здібностей жадали від випробувані уміння 

збирати технічні пристосування з окремих деталей. В даний час більшість 

таких тестів створені у виді бланкових методик [5]. 
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Пізнавальні здібності і навички: 

 Володіння великим об'ємом інформації.  

 Багатий словарний запас.  

 Перенесення засвоєного на новий матеріал.  

 Встановлення причинно-наслідкових зв'язків.  

 Уміння робити висновки.  

 Уміння інтегрувати і синтезувати інформацію.  

 Участь в вирішенні складних проблем.  

 Організація інформації.  

 Уміння уловлювати складні ідеї.  

 Уміння помічати тонкі відмінності.  

 Чутливість до суперечностей.  

 Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.  

 Аналіз ситуацій.  

 Уміння оцінювати як сам процес, так і результат.  

 Уміння передбачати наслідки.  

 Уміння міркувати.  

 Побудова гіпотез.  

 Застосування ідей на практиці.  

 Здібність до перетворень.  

 Критичність в мисленні.  

 Високий рівень допитливості.  

Творчі здібності: 

 Здатність ризикувати.  

 Дивергентне мислення (тобто сприймаюче ідею в цілому, інтуїтивно).  

 Гнучкість в мисленні і діях.  

 Швидкість мислення.  

 Здатність пропонувати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.  

 Багата уява.  



160 

 Сприйняття неоднозначних ідей.  

 Високі естетичні цінності.  

 Розвинена інтуїція.  

Особливості емоційної сфери: 

 Реалістична Я-концепція (тобто уявлення людини про себе).  

 Повага до інших.  

 Емпатичне відношення до людей.  

 Терпимість до особливостей інших людей. 

 Схильність до самоаналізу.  

 Терпиме відношення до критики.  

 Здатність ділитися речами і ідеями.  

 Наполегливість у виконанні завдання.  

 Незалежність в мисленні і поведінці.  

 Відсутність нетерпіння в очікуванні винагороди.  

 Відчуття гумору.  

 Чуйність до аналізу етичних проблем.   

 Упевненість в своїх силах і здібностях.  

 Внутрішня мотивація.  

Кількісні результати  успішності не є однозначним показником 

орієнтації учня на конкретний профіль навчання. Досягнення успіхів по 

якомусь предмету або групі предметів часто залежить від таких чинників, як: 

особа педагога-предметника, його стиль викладання, уміння зацікавлювати 

учнів формою подачі матеріалу і його змістом, створення системи 

спонукальних стимулів до навчання, сприятливої емоційної атмосфери в 

класі. Досить сильною мотиваційною складовою також є прагнення учня до 

досягнення соціальної значущості, домінування в якості інтелектуального 

лідера. І, нарешті, успіхи в навчанні можуть бути наслідком прагнення мати 

високий середній бал в атестаті для вступу до вузу. 

У даному контексті представляється коректним для педагогів 
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орієнтуватися, з одного боку, на ціннісні критерії успішності в навчанні, коли 

предмет викликає інтерес підлітка як опосередкований засіб пізнання 

навколишнього світу, а з іншого, на визначення взаємозв'язків між 

структурою особи учня і характером профілю навчання [10, 5].   

Характер цих взаємозв'язків можна встановити за допомогою методів 

диференційної психології, що вивчає психологічні відмінності між окремими 

учнями і групами учнів, об'єднаних загальними типологічними ознаками. 

Головним індикатором структури особи є домінуючий тип мислення. 

Розрізняють наступні види мислення: словесно-логічне, наочно-образне. 

Виділяють також мислення: теоретичне і практичне, логічне (аналітичне) і 

інтуїтивне (синтетичне), продуктивне і репродуктивне. 

Для діагностики домінуючого типу мислення використовуються 

основні методи збору емпіричного матеріалу: спостереження, співбесіда, 

тестування, вивчення продуктів діяльності [22]. 

При виборі психодіагностичних методик в умовах роботи з великою 

кількістю учнів при обмеженому часі переважним є тестовий метод як 

найдинамічніший і продуктивніший, який дозволяє в стислі терміни 

обробити значні масиви інформації. Тестування також дозволяє з високою 

валідністю визначити актуальний рівень розвитку у школяра необхідних 

навичок, знань, особових характеристик. Процес тестування звичайно 

розділяється на три етапи:  

1) вибір тесту (визначається метою тестування і ступенем валідності і 

надійності;  

2) процес тестування (визначається інструкцією до тесту);  

3) інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних 

допущень щодо об'єкту тестування). На всіх трьох етапах необхідна участь 

кваліфікованого шкільного психолога. 

Однієї з головних детермінант при виборі тесту є вік учнів. У школярів 

молодших класів (1-4 класи) домінує наочно-образне мислення, яке пов'язане 

з представленням ситуацій і змін в них. У образі може бути зафіксоване 
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одночасно бачення предмету або процесу з декількох точок зору. У цій якості 

наочно-образне мислення практично невиразне з уявою. Розумовий образ за 

своєю природою має подвійне джерело детермінації. З одного боку, він 

вбирає в себе комунікативний досвід дитини, і в цьому значенні образ 

індивідуальний, почуттєво-емоційно забарвлений. З другого боку, він 

включає результати теоретичного осмислення дійсності через оволодіння 

досвідом, представленим в системі понять, і в цьому значенні виступає в 

знеособленому вигляді [2, 13]. 

У реальному процесі засвоєння знань одночасно присутні як образна, 

так і понятійна логіка, причому не диференційовані в свідомості молодшого 

школяра, а у вигляді єдиної логіки протікання розумового процесу. Сам 

розумовий образ, яким оперує мислення, за своєю природою гнучкий і 

рухомий, він відображає у вигляді просторової картини.  

Діти молодшого шкільного віку спираються в своїх висновках і 

відповідях на наочність, шукають в ній своєрідну сенсорну опору. Вони 

легко фіксують образи в пам'яті, але розгублюються, коли вимагається 

видозмінити образ або логічно інтерпретувати його. Це не означає, що в 

такому віці не використовуються словесні знання. Просто на відміну від 

словесно-логічного мислення, де словесні знання є основним його змістом, в 

образному мисленні слова використовуються лише як засіб формування в 

уяві різних образних картинок [6]. 

Саме тому, для виявлення домінуючого типу мислення у молодших 

школярів ми вважаємо найадекватнішим і ефективнішим тестування з 

використанням проективних методик, зокрема апперцепційний тест на основі 

жанрових картинок. 

Процес тестування полягає у вивченні учнями сюжетів (образів, 

ситуацій), зображених на запропонованих їм картинках  і подальшій їх 

інтерпретації. Сюжети (образи), що використовуються в картинках, створені 

на основі популярних персонажів, що часто зустрічаються в дитячій 

літературі: забавних звіряток - домашніх або тих, що живуть в дикій природі. 
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Малюнки повинні бути максимально динамічні, поліхромні (багатоколірні) і 

цікаві [14]. 

Тест жанрових картинок побудований на основі атласу М.В. Гамезо , в 

якому використовується психосемантичний принцип визначення провідного 

стилю мислення. Автор пропонує тестованому учню на вибір три словесні 

інтерпретації, виражені в назві сюжету картинки. Ці інтерпретації 

відповідають трьом типам мислення: конкретному, абстрактному та 

емоційному.  Ці типи мислення з різним ступенем вираженості присутні у 

будь-якої дитини. Сприймаючи образи картинок, він свідомо або несвідомо 

реагує на ті назви, які найбільш адекватні домінуючому типу мислення 

школяра. 

В процесі багатократної апробації даного тесту було відмічено, що 

тестовані школярі звичайно вибирають не один тип інтерпретації (назви), а 

два і набагато рідкий третій тип. Це дозволяє судити про наявність в 

мисленні дитини двох домінуючих типів мислення, комбінація яких указує 

на оптимальний профіль сприйняття, обробки і видачі інформації про 

навколишній світ. Цьому профілю відповідно відповідає певний учбовий 

предмет або група предметів, для успішного оволодіння якими необхідний 

відповідні типи мислення. 

При дослідженні характерних особливостей інтерпретації назв 

картинок було відмічено, що конкретне мислення не однозначне і, як 

правило, відображає дві сторони сприйняття зовнішнього світу. Перша 

сконцентрована на домінуванні конкретних фізичних відчуттів, одержуваних 

ззовні або уявлень про них, виражених в образній формі. Друга сторона 

пов'язана з об'єктивно-логічною оцінкою дії, зображеної на картинці, коли в 

інтерпретацію малюнка закладається не сенсорний, а понятійний аспект 

мислення [25]. 

Абстрактне мислення пов'язане з неконкретною, недиференційованою, 

цілісною оцінкою ситуації, коли в свідомості дитини формується 

узагальнений образ реальності, що дозволяє виділити в ній значущі для особи 
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зв'язки і відносини об'єктів. Основним інструментом мислення, за допомогою 

якого дитина одержує знання про об'єкти без усвідомлення конкретних 

шляхів і умов його отримання, є інтуїція. У цьому контексті доречно 

говорити про два аспекти інтуїції як механізмі творчої діяльності - 

інтелектуальної і почуттєвою інтуїції. 

В рамках наукової психології інтуїція розглядається як необхідний, 

внутрішньо обумовлений природою творчості акт виходу за межі стереотипів 

поведінки, і, зокрема, логічних програм пошуку знаходження відповідей і 

вирішення задач.. Ці програми можуть також лежати в площині почуттєвого 

пізнання, як результат узагальнення емоційного досвіду [20].  

І, нарешті, третя, емоційна компонента мислення пов'язана з 

домінуванням в свідомості дитини суб'єктивно-оціночного відношення до 

дійсності, впливу досвіду взаємостосунків з людьми і іншими об'єктами 

зовнішнього середовища. Система відносин визначає характер переживань 

особистості школяра, його поведінкових реакцій на зовнішні впливи. 

Позитивний або негативний досвід взаємостосунків в зовнішньому 

середовищі однозначно формує і відповідну систему внутрішніх відносин 

особистості [4]. 

Емпіричний досвід застосування проективного тесту жанрових 

картинок показав, що при переважному виборі назв з комбінацією 

конкретного і абстрактного смислового змісту можна говорити про 

переважання в мисленні школяра об'єктивної логіки, доповнюваної 

інтелектуальною інтуїцією. Характер такого поєднання указує на профіль 

навчання з природно-математичним ухилом, коли учні повинні уміти 

конкретизувати генетично початкове, загальне відношення до об'єкту, що 

вивчається, в системі  знань про нього, утримуваних разом з тим в такій 

єдності, яка забезпечує уявні переходи від загального до окремого і навпаки.  

В якості учбових предметів, що відносяться до даного профілю можна 

привести математику, фізику, хімію, біологію, астрономію і інші, близькі до 

них по спрямованості [21]. 
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Вибір назв в тесті з комбінацією конкретного та емоційного мислення, 

коли в мисленні переважають конкретні фізичні відчуття (негативні або 

позитивні, пов'язані з комфортом або дискомфортом; відчуття, сприйняті 

через органи чуття) в поєднанні з емоційним мисленням говорить про 

орієнтацію школяра на соціально-гуманітарну сферу і відповідні їм учбові 

дисципліни. У професійній орієнтації цій сфері адекватні професії, пов'язані з 

освітою, медициною, сервісом. 

Поєднання в назвах інтерпретацій інтуїтивно-почуттєвого мислення з 

емоційним дає установку на художньо-естетичний профіль навчання і 

професійної діяльності, на ту сферу, де задовольняються потреби  духовного 

плану - мистецтво, педагогіка, філософія, психологія, релігія і близькі до них 

напрямки [16]. 

Характерно відзначити певну закономірність, коли тестованими 

вибираються назви, що виключно відносяться до конкретного мислення без 

поєднання з іншими типами мислення. В даному випадку ми маємо справу з 

конкретно-логічним мисленням, коли йдеться про наочно-дієве сприйняття 

навколишнього світу, що характеризується тим, що рішення задачі 

здійснюється за допомогою реального, фізичного перетворення ситуації, 

випробування властивостей об'єктів. Цей тип мислення згодом 

трансформується в технократичний спосіб вирішення задач, за допомогою 

технологій і технічних пристроїв. Такому типу мисленню адекватний 

виробничо-технологічний профіль навчання і відповідна сфера діяльності. 

Процес відбору учнів для профільної освіти в старших вікових групах 

може здійснюватися комплексом апаратурних (комп'ютерних), бланкових і 

опитувальних тестів, що виявляють домінування певних індивідуально-

психологічних і соціально-психологічних якостей, адекватних конкретному 

профілю навчання. В процесі тестової діагностики виникає необхідність 

використання блоку стандартизованих методик, що пройшли багаторічну 

апробацію в роботі з школярами середніх і старших вікових груп [3].  

У цьому контексті найефективнішими представляються критеріально-
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орієнтовані тести, що виявляють, наскільки школяр володіє знаннями, 

навичками розумових дій, які необхідні і достатні для виконання певних 

класів  учбових або професійних завдань. Результати тестування, 

проведеного за допомогою цих методик, оцінюються не по порядковому 

місцю випробовуваного у вибірці і не по відношенню до статистичної норми, 

а по відношенню цих результатів до всієї суми тестових задач. 

Успіх в тестуванні по якомусь одному предметному змісту (наприклад, 

математичному) не означає, що воно також успішно  працюватиме з іншим 

предметним змістом (біологією або астрономією). У кожному випадку можна 

знайти специфіку виділення в предметному змісті ознак, які необхідні для 

успішного виконання завдання. При цьому успіх тестування залежить не 

тільки від попереднього навчання індивіда, але і від його природних даних.  

Відправною точкою в упровадженні будь-яких інноваційних педагогі-

чних технологій і систем є ґрунтовне психодіагностичне забезпечення на-

вчально-виховного процесу. І дійсно, щоб створити розумово й духовно зрілу 

індивідуальність, необхідно її всебічно знати, глибоко розуміти. Методики 

психологічної діагностики є об'єктивним способом вивчення індивідуально-

психологічних відмінностей учнів [12]. 

Наведемо деякі методики, які використовуються для учнів, батьків, 

учителів і класних керівників при визначенні профілю навчання. 

Для вивчення інтересів особистості можна використати «Карту інтересів». 

Деколи в підлітковому віці інтереси та схильності мало виражені, деколи 

настільки різноманітні, що важко відділити головні, стрижневі від побічних, 

тимчасових. У цьому випадку необхідне проведення психодіагностичних 

досліджень рівня розвитку деяких здібностей. Високий рівень розвитку 

Здібностей можна розглядати як показник деякого нахилу до певного виду 

Діяльності, що може служити свідоцтвом наявності схильності до неї. 

Для того щоб виявити переважний розвиток тих здібностей, які мають 

відношення до вибору професії, можна використовувати деякі тести  

інтелектуальних та спеціальних здібностей. Наприклад, тест Р. Амтхауера 
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дозволяє отримати «тестовий профіль» людини, яка досліджується, за трьома 

параметрами: відбиття гуманітарних, математичних і технічних здібностей. 

Шкільний тест розумового розвитку О. М. Гуревича (ШТРР) допомагає 

визначити відбиття здібностей до суспільно-наукової, фізико-математичної 

та природничо-наукової галузей діяльності [11, 2]. 

Виходячи з показників тестування, психолог робить висновок і дає ре-

комендації учням щодо вибору профілю навчання.        

Проте одних тільки даних про інтереси і здібності дитини недостатньо для 

вибору профілю, тому враховується думка класного керівника, який 

заповнює на кожного учня свого класу характеристику з таких показників: 

1. Прізвище, ім'я, по батькові. 

2. Особливості, які характеризують учня: 

а) успішність за час, який вже минув у навчальному році (вказати оцінки, 

які переважають, предмети, при вивченні яких учні виявляють са-

мостійність і творчість); 

б) розуміння навчального матеріалу (з великими труднощами, повільно, 

поверхнево, швидко, глибоко тощо); 

в) оцінювання своїх можливостей (недооцінює, оцінює реально, пере-

оцінює); 

г) ставлення до завдань, які потребують фізичної активності (пасивний, 

задовільно активний, дуже активний); 

д) ставлення до завдань, які потребують розумової активності; 

е) ставлення до колективу, товаришів; 

є) ставлення батьків до навчальних обов'язків учня; 

ж) участь у суспільно-організаційній діяльності. 

При вивченні схильностей дітей ураховується й думка вчителів-

предметників. Учитель ранжує клас за здібностями до предмета за парамет-

рами: дуже високі, високі, середні, низькі, дуже низькі. При формуванні 

профілів навчання увага звертається на дітей з дуже високими й високими 

здібностями. Дані всіх психодіагностичних досліджень заносять до таблиці. 
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Коли галузь інтересів і здібностей намічена, можуть використовуватися 

різноманітні тести спеціальних можливостей для поглибленого вивчення 

індивідуально-психологічних особливостей школяра (сенсорні, моторні, 

технічні здібності, увага, пам'ять, мислення, уява, тип темпераменту тощо) 

[7].          

     Таким чином, виявлення в ході психодіагностичних досліджень індиві-

дуалізованої структури здібностей школярів і розуміння того, що вона не є 

жорсткою, корисно для орієнтування учня у виборі профілю навчання. Сама 

«матеріалізація» психологічних показників особливостей розвитку школярів 

у вигляді балів тестового профілю, які отримуються, дозволяє учням уявити 

собі (хай приблизно) структуру своїх здібностей, побачити ті прогалини у 

своєму розвитку, які необхідно заповнити для того, щоб підготувати себе до 

майбутньої професії. Центральним у профорієнтаційній роботі є її 

психологічний аспект, оскільки предмет професійної орієнтації – це 

формування позитивного ставлення, пізнавальних інтересів і здібностей 

особистості до майбутньої професійної діяльності. Основні завдання 

психолога у роботі з соціально-професійної орієнтації встановити 

професійну придатність старшокласника через глибоке вивчення його 

психофізіологічних і психічних особливостей, даних про стан здоров’я, 

розвиток професійних нахилів і здібностей. А саме цим займається 

професійна діагностика. Розрізняють чотири основних компоненти 

профдіагностики.  

Психологічний – виявлення індивідуально – психологічних властивостей 

особистості.  

 Психофізіологічний – виявлення типологічних і різних 

психофізіологічних показників. Медичний – вивчення стану здоров’я і 

схильності до захворювання. Соціальний – виявлення нахилів, здібностей, 

професійної спрямованості, впливу сім’ї, оточення, умов життя та вибір 

професії.  
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2.3. СПЕЦИФІКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО 
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ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ  
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Згідно із тлумаченням В. Кан-Калика, педагогічне спілкування - це 

професійне спілкування вчителя з учнями на уроці і поза ним, спрямоване на 

створення сприятливого психологічного клімату. В процесі взаємодії вчителя 

і учнів спілкування є інструментом впливу. Неправильно організоване 

спілкування породжує в учнів страх, невпевненість, послаблення уваги, 

пам'яті, працездатності, порушення динаміки мовлення, знижує бажання і 

вміння думати самостійно. Зрештою, з'являється негативне ставлення до 

вчителя, а потім і до школи в цілому.  На противагу цьому, як зазначає А. 

Леонтьєв, спілкування вчителя з учнями повинно знімати негативні емоції, 

викликати радість пізнання, бажання діяти, сприяти соціально-психологічній 

оптимізації навчально-виховного процесу [15, 3].  

Дослідження показали, що процес спілкування педагога і учнів 

виступає як важлива професійна категорія педагогічної діяльності. 

Педагогічне спілкування є одним з головних засобів педагогічного впливу. В 

процесі спілкування педагога та учня не тільки реалізується функція 

навчання і виховання, а й вирішуються інші, не менш важливі педагогічні 

завдання, такі як профільна та професійна орієнтація. Оскільки професійне 

самовизначення учнів це тривалий та багатоаспектний процес, можемо 

констатувати, що спілкування із вчителем відіграє наважливу роль, адже у 

процесі такої взаємодії можуть бути реалізовані важливі складові 

профорієнтаційного процесу, а саме профінформація та окремі елементи 

профконсультацій.  

Результати дослідження педагогічних колективів засвідчують низькі 

показники обізнаності педагогів щодо структури і законів педагогічного 

спілкування, слабий розвиток комунікативних здібностей та комунікативної 

культури в цілому. Це ускладнює участь вчителя в професійному 

самовизначенні учня, адже окрім предметних знань та життєвого досвіду у 

цьому процесі важливу роль відіграє  комунікативна компетентність 

педагога. Саме вона дозволяє реалізувати ключову функцію вчителя - 

забезпечення умов для вияву учнями у процесі навчання суб’єктних 



172 

характеристик як керівників власного процесу пізнання, вироблення 

особистісних знань й умінь [13, 28]. 

Отже, спілкування в педагогічній роботі виступає, по-перше, як засіб 

вирішення навчальних завдань, по-друге, як соціально-психологічне 

забезпечення виховного процесу, по-третє, як спосіб організації взаємин 

вихователя і дітей, що забезпечують успішність навчання і виховання. 

Загалом, можна констатувати, що успіх реалізації ефективної взаємодії 

з учнями в процесі соціально-професійної орієнтації досягається завдяки 

професіоналізму вчителя, вмінню правильно реалізовувати спілкування та 

знаходити індивідуальний підхід до учня [9]. 

Вплив особистісних якостей педагога на успішність педагогічного 

спілкування в процесі соціально-професійної орієнтаціїю 

У сучасному суспільстві шкільній освіті пред'являються високі, часом 

складно досяжні й у чомусь суперечливі, вимоги. У цілому їх можна 

охарактеризувати як активну допомогу і підтримку становленню особистості 

учня на всіх рівнях: когнітивному, тобто формування комплексу знань, умінь 

і навичок, продиктованих сучасним рівнем прогресу, і вироблення 

позитивної внутрішньої мотивації одержання утворення, морально-етичному, 

тобто прищеплювання норм соціальної поведінки, естетичному, тобто 

розвиток почуття прекрасного, і т.д.. Таким чином, учитель як реалізатор 

соціального замовлення системі шкільної освіти, щоб бути професійно 

успішним, повинен усіляко сприяти розвитку особистості учня, направляючи 

розвиток у русло духовного і інтелектуального росту. 

Судити про якості педагога можна на підставі результатів вивчення 

думки учнів, колег, батьків. Професіоналізм учителя визначається 

насамперед сполученням особистісних якостей, тому головне в діяльності 

вчителя - використовувати свій особистісний потенціал. Показано, що 

ефективність педагогічної взаємодії (а значить і всього освітнього процесу в 

цілому) залежить від рівня міжособистісних відносин. Виділяють три моделі 

поведінки вчителів, що не уміють вибудовувати такі відносини: учитель-
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маска, учитель-деспот, і безпомічний учитель. Перша модель - лукавий, 

лицемірний, потайливий у спілкуванні, як з учнями, так і з колегами, що 

відмовляє в педагогічній допомозі; друга модель - твердий автократ, що не 

визнає думки учня, що спирається на придушення ініціативи; третя модель - 

не вміє організувати навчальний процес, не користається повагою учнів, 

незважаючи на можливу широку поінформованість. В усіх цих випадках 

нелюбов до викладача перекидалася на відношення до предмета, і тому, на 

урок до такого вчителя йдуть з небажанням, не цікавляться досліджуваним 

матеріалом, не досить добре його розуміють, отже, вивчення цього предмета 

не може вважатися цілком успішним, діяльність такого педагога не може 

вважатися адекватною поставленій задачі освіти [2].  

На сьогоднішній день педагогічний процес усе більше розглядається в 

контексті особистісно орієнтованого навчання. З цієї точки зору, педагогічні 

психологи виділяють феномен синтонності, тобто педагогічної взаємодії, при 

якій яскраво виражені особистісні якості вчителя і його "інструментарій" 

найбільш прийнятні для конкретного учня, тобто "резонують" з його 

індивідуальними особливостями, відповідають його очікуванням. 

Синтонність - це передумова тієї "зустрічі" педагога й учня, що забезпечує 

найбільший ефект розвитку останнього, завдяки взаємодії з найбільш 

значимим для нього дорослим. У кожної людини є такий вчитель, тому чим 

більше вчителів-індивідуальностей, тим успішнішим буде здійснюватися 

індивідуальний підхід. Індивідуальність і професіоналізм - дві нероздільні 

сторони особистості педагога, однаково важливі для успішної діяльності. 

Підводячи підсумок вище сказаному, можна сказати, що 

результативність, успішність професійної діяльності визначається 

насамперед особистістю педагога, що повинний мати широкі пізнання в 

сфері культури, в області педагогіки і методології навчання тому чи іншому 

навчальному предмету, але головне - вчитель повинний сам мати ті якості, 

які він хоче виховати в учнів, тому що підсумкова мета освіти - не тільки 

дати знання, але і сприяти становленню особистості учня [23, 11]. 
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Розділ 1. Засоби і методи педагогічного впливу на особистість. 

Технологічна схема педагогічного процесу виглядає приблизно так. 

Насамперед педагог переконує вихованця (учня) у важливості і доцільності 

вирішення конкретної задачі, потім він повинен навчити учня, тобто  

домогтися засвоєння їм визначеної суми знань, необхідної для вирішення 

поставленої задачі. На наступному етапі необхідно сформулювати уміння 

учня, і навички. На всіх цих етапах корисно постійно стимулювати 

старанність тих, кого навчають, контролювати й оцінювати етапи і підсумки 

роботи. 

Для належного функціонування педагогічного процесу потрібно, як 

мінімум, п'ять груп методів впливу на особистість: 

1. переконання; 

2. вправи і приучення; 

3. навчання; 

4. стимулювання; 

5. контроль і оцінка. 

Варто також відмітити, що в вітчизняній і світовій педагогіці існує 

проблема методів впливу на особистість, оскільки немає єдності поглядів на 

їх добір, кількість, номенклатуру і підстави, згідно яких їх варто 

класифікувати. 

Виділяють наступні найбільш важливі форми організації педагогічного 

впливу: 

1) навчальний процес; 

2) позааудиторна, позакласна робота; 

3) сімейне виховання; 

4) виховна діяльність дитячих і молодіжних організацій; 

5) виховна діяльність установ культури, мистецтва і засобів масової 

інформації (у тій мірі, у якій вона доступна вихованцям). 

1. Переконання. 
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Переконання - це різнобічний вплив на розум, почуття і волю людини з 

метою формування в неї бажаних якостей. В залежності від спрямованості 

педагогічного впливу переконання може виступати як доказ, як навіювання, 

або як їх комбінація. Якщо прагнемо переконати учня в істинності якогось 

наукового положення, то ми звертаємося до його розуму, якщо ж ми хочемо 

виховати любов до Батьківщини, до матері, то необхідно звернутися до 

почуттів вихованця. У цьому випадку переконання виступає як навіювання.  

Найважливішу роль у переконанні за допомогою слова грають такі 

прийоми як бесіда, лекція, диспут. 

Бесіда. Головна функція бесіди - залучити самих учнів до оцінки подій, 

учинків, явищ життя і на цій основі сформувати в них бажане відношення до 

навколишнього дійсності, до своїх цивільних і моральних обов'язків.  

Лекція. Лекція - це розгорнутий, тривалий і систематичний виклад 

сутності тієї чи іншої навчальної, наукової, виховної чи іншої проблеми. 

Основа лекції - теоретичне узагальнення, а конкретні факти, що складають 

основу бесіди, у лекції слугують лише ілюстрацією чи вихідним відправним 

моментом [14, 22]. 

Учні особливо чуйно відгукуються на яскравий, самостійний стиль 

мислення лектора, на його уміння відокремити факт від мислення про факт, 

виразити своє особисте відношення до матеріалу теми. Лекція повинна бути 

школою мислення для учня. Тільки тоді, знання набувають особистісного 

сенсу, стають не пасивним компонентом розумового багажу, а керівництвом 

до дії. Переконливість доказів і аргументів, обґрунтованість висновків, чітка 

особиста позиція, а саме головне, психологічний контакт з аудиторією від 

початку до кінця - от головний доданок успіху лекції [11, 9]. 

Диспут. Зіткнення думок з метою формування суджень і оцінок, що 

відрізняє диспут від бесіди і лекції як не можна краще відповідає загостреній 

потребі підлітків і молодих людей у самоствердженні, прагненні шукати сенс 

у житті, нічого не приймати на віру, про все судити по самих 

максималістських мірках. Диспут учить умінню захищати свої погляди, 
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переконувати в них інших людей і в той же час вимагає мужності 

відмовитися від помилкової точки зору. Диспут ще цінний тим, що знання, 

добуті в ході зіткнення думок, відрізняються високою мірою узагальненості, 

глибиною, міцністю і свідомістю засвоєння. 

Диспут потребує від педагога ретельної підготовки. Украй важливо, 

щоб питання, що виносяться на обговорення, містили значиму для учнів 

проблему і по справжньому хвилювали їх. У той же час диспут - це огляд 

усіх педагогічних якостей педагога і його педагогічної кваліфікації. 

На думку А. С. Макаренко, педагогу на диспуті треба вміти сказати так, 

щоб вихованці відчули в його слові його волю, культуру, особистість. 

Справжній педагог не квапиться відкидати помилкові судження, не 

дозволить собі грубо втручатися в суперечку, безапеляційно нав'язувати 

свою точку зору. Він повинний бути делікатним і терплячим, незворушним і 

іронічним. Зовсім неприпустима позиція умовчання і заборони [27, 9]. 

Головна задача педагога на диспуті - стежити за правильністю 

критеріїв оцінок і суджень.  

Приклад.  

Приклад як метод педагогічного впливу ґрунтується на прагненні 

вихованців до наслідування, однак його психолого-педагогічний ефект не 

обмежується стимулюванням їхньої пристосувальної діяльності. Давно 

відомо, що слова учать, а приклади призводять.  

При усіх своїх достоїнствах і можливостях слово не має того впливу, 

що здійснюють живі конкретні приклади живих конкретних людей у всім 

багатстві їхніх відносин. 

Прикладами гідного наслідування можуть бути старші брати і сестри, 

мати і батько, дідусь і бабуся, товариші по навчанню, діячі науки і культури, 

видатні актори і спортсмени, державні діячі і літературні герої.  

Педагогічні вимоги до застосування методів переконання. 

Ефективність методів переконання залежить від дотримання цілого 

ряду педагогічних вимог. Розглянемо найбільш важливі з них. 
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1. Високий авторитет педагога у вихованців. 

2. Опора на життєвий досвід вихованців. 

Слово педагога набуває конкретного сенсу, якщо воно торкається 

особистого досвіду вихованців.  

3. Щирість, конкретність і приступність переконання.  

4. Сполучення переконання і практичного привчання. Найбільші успіхи 

виховання досягаються тоді, коли словесний вплив сполучається з 

організацією різноманітної практичної діяльності.  

5. Облік вікових і індивідуальних особливостей вихованців 

2. Вправа і привчання. 

Вправа - це планомірно організоване виконання вихованцями різних 

дій, практичних справ з метою формування і розвитку їхньої особистості. 

Привчання - це організація планомірного і регулярного виконання 

вихованцями визначених дій з метою формування гарних звичок. Чи, 

говорячи по іншому: привчання - це вправа з метою вироблення гарних 

звичок. 

У практиці виховної роботи застосовуються в основному три типи 

переконань: 

1) вправи в корисній діяльності; 

2) режимні вправи; 

3) спеціальні вправи. 

Вправи в різноманітній корисній діяльності мають на меті виробити 

звички в праці, у спілкуванні вихованців зі старшими й один з одним. 

Головне в цьому виді вправ полягає в тому, щоб його користь 

усвідомлювалася вихованцем, щоб він, відчуваючи радість і задоволення від 

результату, звикав самостверджуватися в праці і через працю. 

Режимні вправи - це такі вправи, головний педагогічний ефект від 

застосування яких дає не результат, а добре організований процес - режим. 

Дотримання оптимального режиму в родині і навчальному закладі приводить 

до синхронізації психо-фізіологічних реакцій організму з зовнішніми 
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вимогами, що благоприємно позначається на здоров'ї, фізичних і 

інтелектуальних можливостях вихованця і, як наслідок, на результатах його 

діяльності [20]. 

Спеціальні вправи - це вправи тренувального характеру, що мають на 

меті вироблення і закріплення уміння і навичок. 

У навчальному процесі усі вправи - спеціальні, а у виховній роботі - це 

привчання до виконання елементарних правил поведінки, пов'язаних із 

зовнішньою культурою. 

3. Навчання 

Підрозділяють методи за домінуючими засобами на словесні, наочні і 

практичні.  

Усе різноманіття методів навчання підрозділяють на три основних 

групи: 1) методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності; 2) 

методи стимулювання і мотивації учбово-пізнавальної діяльності; 3) методи 

контролю і самоконтролю за ефективністю учбово-пізнавальної діяльності. 

Найбільш оптимальною представляється класифікація методів 

навчання, запропонована И. Я. Лернером і М. Н. Скаткиним, у якій за основу 

береться характер учбово-пізнавальної діяльності (чи спосіб засвоєння) 

учнів, у засвоєнні ними досліджуваного матеріалу. Ця класифікація містить у 

собі п'ять методів: 

1) ілюстративний-пояснювально-ілюстративний метод (лекція, 

розповідь, робота з літературою і т.п. ); 

2) репродуктивний метод; 

3) метод проблемного викладу; 

4) частково-пошуковий (чи евристичний) метод; 

5) дослідницький метод. 

Зазначені методи підрозділяються на дві групи: 1) репродуктивну (1 і 2 

методи), при якій учень засвоює готові знання і репродукує (відтворює) уже 

відомі йому способи діяльності; 2) продуктивну (4 і 5 методи) відмінну тим, 

що учень добуває (суб'єктивно) нові знання в результаті творчої діяльності. 
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Проблемний виклад займає проміжне положення, тому що він рівною мірою  

припускає як засвоєння готової інформації, так і елементи творчої діяльності. 

Пояснювально-ілюстративний метод. Він полягає в тому, що вчитель 

повідомляє готову інформацію різними способами, а учні, сприймають, 

усвідомлюють і фіксують у пам'яті цю інформацію.  

Репродуктивний метод. Для набуття навичок і умінь через систему 

завдань організується діяльність вихованців, через кількаразове відтворення 

повідомлених їм знань і показаних способів діяльності. Педагог дає завдання, 

а учень їх виконує - вирішують подібні задачі, складають плани, 

відтворюють хімічні і фізичні дослідження і т.д..  

Обидва охарактеризованих методи збагачують учнів знаннями, 

навичками й уміннями, формують у них основні розумові операції (аналіз, 

синтез, абстрагування і т.д. ), але не гарантують розвитку творчих здібностей, 

не дозволяють планомірно і цілеспрямовано їх формувати. Ця мета 

досягається продуктивними методами [16, 5]. 

Продуктивні методи навчання. 

Умовою функціонування продуктивних методів є наявність проблеми.  

Навчальна проблема - це пошукова задача, для вирішення якої тому, 

якого навчають, необхідні нові знання, і в процесі вирішення якої ці знання 

повинні бути засвоєні. 

У вирішенні навчальної проблеми можна виділити чотири головних 

стадії: 

1) створення проблемної ситуації; 

2) аналіз проблемної ситуації, формулювання проблеми і 

представлення її у виді однієї чи декількох проблемних задач; 

3) вирішення проблемних задач (задачі) шляхом висування гіпотез і 

послідовної їхньої перевірки; 

4) перевірка вирішення проблеми. 

Роль педагога й учнів на чотирьох стадіях вирішення навчальної 

проблеми може бути різною: якщо всі чотири стадії виконує педагог, то це 
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проблемний виклад. Якщо всі чотири стадії виконує учень, то це 

дослідницький метод. Якщо якісь стадії виконуються педагогом, а якісь 

учнями, то має місце частково-пошуковий метод. 

4. Методи стимулювання. 

Стимулювати - означає спонукувати, давати імпульс, поштовх думці, 

почуттю і дії.  

Змагання. Прагнення до першості, пріоритету, самоствердження 

властиве всім людям, але особливо молоді. Змагання в навчальних закладах 

тотожні кращим прикладам суперництва спортивного. Головна задача 

педагога - не дати змаганню виродитися у тверду конкуренцію й у прагнення 

до першості за будь-яку ціну.  

Заохочення. Почуття задоволення, що відчує заохочений вихованець, 

викликає в нього додавши сил, підйом енергії, впевненість у своїх силах і, як 

наслідок, супроводжується високою старанністю і результативністю. Але 

самий головний ефект від заохочення - виникнення гострого бажання 

поводитися  так і діяти таким чином, щоб випробувати цей стан психічного 

комфорту якнайчастіше [15]. 

У той же час заохочення не повинне бути занадто частим, щоб не 

призвести до знецінення, чекання нагороди за найменший успіх. Предметом 

особливої турботи педагога повинне бути недопущення розділу вихованців 

на захвалених і обійдених увагою.  

Покарання. Покарання - один із самих найстарших методів виховання.  

Покарання коректує поводження вихованця, змушує його задуматися, 

де й у чому він вдіяв неправильно, викликає почуття незадоволеності, 

сорому, дискомфорту. Покарання - це самоствердження навпаки, що 

породжує потребу змінити своє поводження, а при плануванні майбутньої 

діяльності - почуття побоювання пережити ще раз комплекс неприємних 

почуттів. Однак, покарання не повинне заподіювати вихованцю ні 

морального приниження, ні фізичного страждання. Педагогічні вимоги до 

застосування мір покарання наступні: 
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1) не можна карати за ненавмисні вчинки; 

2) не можна карати наспіх, без достатніх основ, по підозрі: краще 

простити десять винних, чим покарати одного безневинного; 

3) сполучити покарання з переконанням і іншими методами виховання; 

4) строго дотримувати педагогічний такт; 

5) опора на розуміння і підтримку суспільної думки; 

6) облік вікових і індивідуальних особливостей вихованців. 

Невербальне спілкування педагога в процесі соціально-професійної 

орієнтації 

Невербальний компонент спілкування відіграє істотну роль у процесі 

взаємодії вчителя з дітьми, оскільки відомо, що різні засоби невербального 

спілкування (жест, міміка, поза, погляд, дистанція) виявляються в деяких 

випадках більш виразними і діючими, ніж слова. 

Таким чином, у наявності проблеми, суть якої полягає в тому, що 

незважаючи на ріст інтересу і досліджень в області невербального 

спілкування в цілому, з одного боку, і педагогічного спілкування - з іншої, 

спостерігається недостатній рівень вивченості невербального аспекту 

спілкування в  діяльності вчителя [11, 29]. 

Характеристика педагогічного спілкування як соціального феномена 

Спілкування містить у собі все різноманіття духовних і матеріальних 

форм життєдіяльності людини і є його насущною потребою. Нездоланна 

привабливість спілкування для людини добре виражена у відомих 

висловленнях французького письменника А. де Сент-Екзюпері: "Єдина 

дійсна розкіш - це розкіш людського спілкування". 

Розгляд проблеми спілкування ускладнюється ще і розходженням 

трактувань самого поняття "спілкування". Широке поширення одержало 

трактування спілкування як діяльності, тобто  воно розглядається як один з 

видів людської діяльності - як "діяльність спілкування", "комунікативна 

діяльність". Крім того, існує точка зору, відповідно до якої спілкування 

розглядається і як процес. Так, А.С.Золотнякова визначає спілкування як 
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"соціально і особистісно орієнтований процес, у якому реалізуються не 

тільки особистісні відносини, але й установки нормативних цінностей". 

Таким чином, спілкування за А.С.Золотняковою є комунікативно-

регулятивним процесом, у якому не лише передається сума соціальних 

цінностей, але і регулюється їхнє засвоєння індивідом і соціальною системою 

[25]. 

А.А.Бодалева пропонує розглядати спілкування як взаємодію людей, 

змістом якого є обмін інформацією за допомогою різних засобів комунікації 

для установлення взаємин між ними. Н.И.Конюхів: Спілкування - це 

"здійснюване знаковими засобами взаємодія суб'єктів, викликана потребами 

спільної діяльності і спрямоване на значиму зміну в стані, поводженні й 

індивідуально-значеннєвих утвореннях партнера" [4, 28]. 

А.А.Леонтьев розуміє спілкування як соціальний феномен і підходить 

до нього як до умови будь-якої діяльності людини: "Спілкування - система 

цілеспрямованих і мотивованих процесів, що забезпечують взаємодію людей 

у колективній діяльності, що реалізують суспільні й особистісні, 

психологічні відносини і  специфічні засоби, що використовують, 

насамперед мову". 

В.Н.Парфенов відзначає, що будь-яка діяльність неможлива без 

спілкування, що розуміється ним як процес взаємодії індивідів. М.С.Каган 

спілкування розглядає як комунікативний вид діяльності, що виражає 

"практичну активність суб'єкта". 

На підставі вище вказаних підходів можна зробити висновок про те, що 

спілкування і контакт між людьми зводиться або до обміну інформацією, або 

до взаємодії, або до процесу міжособистісної перцепції. Виділяють три 

основні сторони спілкування - комунікативну, інтерактивну і перцептивну 

сторони. 

Комунікативна сторона спілкування пов'язана з виявленням специфіки 

інформаційного процесу між людьми як активними суб'єктами, тобто  їхніх 

установок, цілей, намірів [17, 2, 24]. 
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Інтерактивна сторона спілкування являє собою побудову загальної 

стратегії взаємодії. У сучасній літературі проблемі спілкування виділяється 

ряд типів взаємодії між людьми, насамперед  кооперація і конкуренція.  

Перцептивна сторона спілкування містить у собі процес формування 

образа іншої людини, що досягається "прочитанням" за фізичними 

характеристиками людини його психологічних властивостей і особливостей. 

Основними механізмами пізнання іншої людини вважаються ідентифікація 

(уподібнення) і рефлексія (усвідомлення того, яким сприймають суб'єкта 

пізнання інші люди). 

Вступаючи в контакт з іншими людьми, людина не завжди усвідомлює, 

що використовує при цьому знаки - одиниці умовного коду. Це мова, що 

дійшла до нас із глибоких століть, своєрідне комунікативне знаряддя.  

Засобами комунікативного процесу є різні знакові системи, насамперед  

мова, а також невербальні засоби спілкування - оптико-кінетична система 

знаків (жести, міміка, пантоміміка), пара- і екстралінгвістичні системи 

(інтонація, немовні вкраплення в мову, наприклад, паузи), система 

організації простору комунікації і, нарешті, система контакту очима. 

У зв'язку з цим, на думку М.Н.Ночевніка, велика можливість появи 

нерозуміння, що таїться в значеннєвому плані людського спілкування, що 

включає в себе гаму складних психологічних, моральних, культурних і 

ідейних мотивів, настроїв і почуттів, якими одні люди обмінюються в 

процесі спілкування з іншими. До цього варто додати і складне переплетення 

матеріально-економічних умов, до деякої міри визначальних зміст 

спілкування і його соціально-психологічну форму, умов, що визначаються, у 

свою чергу, характером праці, формами спільної діяльності людей. 

Згідно точки зору Б.Ф.Ломова в спілкуванні можна виділити такі 

сторони, чи функції, як "інформаційно-комунікативна, що охоплює процеси 

прийому-передачі інформації; регуляційно-комунікативна, позв'язана з 

взаємним коректуванням дій при здійсненні спільної діяльності; афективно-
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комунікативна, яка відноситься до емоційної сфери людини й відповідає 

потребам у зміні свого емоційного стану". 

А.А.Брудний, у свою чергу, розширює розуміння функцій спілкування і 

"виділяє в якості основної робочої функції інструментальну функцію, що 

необхідна для обміну інформацією в процесі керування і спільної праці; 

синдикативну функцію, що знаходить своє вираження в зімкненні малих і 

великих груп; трансляційну, необхідну для навчання, передачі знань, 

способів діяльності, оцінювальних критеріїв; функцію самовираження, що 

орієнтує на пошук і досягнення взаємного розуміння" [20, 11]. 

Однак найбільш повною класифікацією є класифікація Л.А.Карпенко, 

відповідно до якої виділяється вісім функцій за критерієм "ціль спілкування": 

1. контактна, мета якої встановлення контакту як стану взаємної 

готовності до прийому і передачі повідомлення і підтримки взаємозв'язку у 

формі постійної взаємоорієнтованості; 

2. інформаційна, мета якої  - обмін повідомленнями, тобто  прийом-

передача яких-небудь повідомлень у відповідь на запит, а також обмін 

думками, задумами, рішеннями й ін.; 

3. спонукальна, ціль якої - стимуляція активності партнера по 

спілкуванню на виконання тих чи інших дій; 

4. координаційна, мета якої - взаємне орієнтування й узгодження 

дій при організації спільної діяльності; 

5. розуміння, мета якої - не тільки адекватне сприйняття і розуміння 

змісту повідомлення, але і розуміння партнерами один одного (їхніх намірів, 

установок, переживань, станів і т.д.); 

6. емотивна, мета якої - збудження у партнера потрібних емоційних 

переживань ("обмін емоціями"), а також зміна з його допомогою власних 

переживань і станів; 

7. установлення відносин, мета якої - усвідомлення і фіксування 

свого місця в системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних і інших 

зв'язків співтовариства, у якому доведеться діяти індивіду; 
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8. надання впливу, мета якої - зміна стану, поводження, 

індивідуально-значеннєвих утворень партнера, у тому числі його намірів, 

установок, думок, рішень, потреб, дій, активності і т.д. 

Особливе місце займає спілкування в системі професійної діяльності 

педагога, де воно є одним з найважливіших компонентів. 

Загальнотеоретична характеристика невербальних компонентів 

спілкування 

А.Піз: "Здається майже неймовірним, що більш ніж за мільйон років 

еволюції людини невербальні аспекти комунікації почали серйозно 

вивчатися тільки з початку 60-х рр., а суспільству стало відомо про їхнє 

існування тільки після того, як Дж.Фаст опублікував свою книгу в 1970 р.". 

Разом з тим, проблема сприйняття і психологічної інтерпретації 

невербальної поведінки відноситься до проблем з багатовіковою історією, 

про що свідчать дані, опубліковані в роботах Е.А.Петрової, В.В.Мироненко, 

М.Битянової [25]. 

До проблеми невербального спілкування в різний час зверталися 

філософи, психологи, медики, лінгвісти, мистецтвознавці.  

Аристотель, наприклад, вважається одним з піонерів фізіогноміки. 

Прихильники його школи думали, що по загальному вираженню і деяким 

рисам обличчя можна розпізнати характер людини, оцінити рівень його 

здібностей. 

Під кінесикою прийнято розуміти візуально сприйманий діапазон 

рухів, що виконують експресивно-регулятивну функцію в спілкуванні. 

Кінесика - це не тільки "мова тіла" (жести, міміка, пози, погляд), але також 

манера вдягатися, зачісуватися. До кінесики крім названих рухів відносяться 

також такі рухи, що пов'язані з використанням предмета: гримання дверима, 

поскрипування стільцем, почерк. Як видно, кінесика - поняття, що 

використовується для позначення різних рухів людини, але найчастіше  при 

вивченні рухів рук і обличчя [21]. 
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З кожним роком все більшим стає переконання вчених у тому, 

наскільки значимими виявляються невербальні засоби в ході взаємодії 

людей. Відзначимо, що дана обставина знаходить підтвердження в 

експериментах, проведених, в основному, психологами . 

Зокрема, Альберт Мейерабіан встановив, що передача інформації 

відбувається за рахунок вербальних засобів (тільки слів) на 7%, за рахунок 

звукових засобів (включаючи тон голосу, інтонацію) на 38% і за рахунок 

невербальних засобів - на 55%. Професор Бердвістелл, проробивши 

аналогічні дослідження, виявив, що в середньому людина говорить словами 

тільки протягом  10-11 хвилин у день, і що кожна пропозиція в середньому 

звучить не більш 2,5 секунд. Як і Мейерабіан, він встановив, що словесне 

спілкування в бесіді займає менш 35%, у той час як більш 65% інформації 

передається за допомогою невербальних засобів. 

Ці дані красномовно свідчать про визначальне значення невербаліки 

для психології спілкування і взаєморозуміння людей, звертають особливу 

увагу на значення жестів і міміки людини. 

Звертаючи увагу на особливості мови рухів тіла, відзначимо також, що 

їх прояв зумовлений імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність 

можливості підробити ці імпульси дозволяє довіряти цій мові більше, ніж 

звичайному вербальному каналу спілкування. "Мова рухів тіла більш 

правдива, ніж мова слів" - справедливо зауважує з цього приводу Хорст 

Рюкле. 

За В.А.Лабунською невербальне спілкування виконує такі 

найважливіші функції [24]: 

- створює образ партнера по спілкуванню; 

- виступає як  спосіб регуляції просторово-тимчасових параметрів 

спілкування; 

- виступає як  показник статутно-рольових відносин; 

- є індикатором актуальних психічних станів особистості; 

- виконує функцію економії мовного повідомлення; 
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- виступає в ролі уточнення, зміни в розумінні вербального 

повідомлення, підсилює емоційну насиченість сказаного; 

- виконує функцію розрядки, полегшення, регулює процес 

порушення. 

Загальноприйнято класифікувати невербальні засоби комунікації по 

сенсорних каналах. 

До оптичної системи відносяться зовнішній вигляд і виразні рухи 

людини - жести, міміка, пози, хода і т.д. . Аналіз відповідної літератури 

дозволяє віднести до оптичної системи і таку специфічну форму 

невербального людського спілкування, як контакт очей. 

Акустична система являє собою різні якості голосу комунікатора 

(тембр, висота, голосність), інтонацію, темп мови, фразові і логічні наголоси. 

Не менше значення, як відзначає М.Битянова, мають і різноманітні 

вкраплення в мову - паузи, покахикування, сміх та інше [1, 13]. 

Крім зазначених двох найбільш важливих систем, людина 

використовує в спілкуванні і таку систему, як кінестетична система - дотик, 

інформаційна цінність якого пов'язана в основному з такими параметрами, як 

сила, тиск. 

Неостаннє місце займає в спілкуванні ольфакторна система, що 

включає в себе смак і нюх. На думку фахівців (М.Битянова, В.А.Лабунська), 

вони в найменшій мері задіяні в комунікативному процесі на рівні 

свідомості, однак при цьому відзначається, що смак і нюх незалежний від 

нашої волі, на підсвідомому рівні активно беруть участь у спілкуванні і 

впливають на взаємини людей [11]. 

Зовсім особливе місце серед невербальних засобів комунікації 

займають просторово-тимчасові характеристики ситуації спілкування. 

А.А.Леонтьев пропонує класифікувати немовні компоненти 

спілкування на кілька типів у залежності від їхньої ролі в процесі 

спілкування:  
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- "пошукові" компоненти, що враховуються розповідачем і 

слухачем при орієнтуванні, що передує спілкуванню;  

- сигнали, використовувані для корекції вже встановленого 

спілкування;  

- регулятори, що поділяються на сигнали, що виходять від слухача 

і підтверджують розуміння, і сигнали, що йдуть від комунікатора 

(розповідача) і "запитуючі" слухачів про розуміння; 

- модуляції спілкування, тобто  реакції розповідачів і слухачів на 

зміну умов спілкування. 

Коротка характеристика основних засобів невербального спілкування. 

Міміка (від грец. mіmіkos - наслідувальний) - зовнішнє вираження 

психічних станів, у першу чергу емоційних, що виявляється в сукупності 

координованих рухів лицьових м'язів. 

Адекватне сприйняття і розуміння партнерів спілкування неможливе 

без урахування всіх невербальних показників реагування інших, а обличчя 

являє собою самий доступний і інформативний засіб доповнення й уточнення 

змістовної сторони повідомлень, що передаються за допомогою мови. 

Відомо, що сильно рухлива міміка свідчить про жвавість і швидку 

змінюваність сприйняття вражень і внутрішніх переживань, про легку 

збудливість від зовнішніх подразників. Малорухома міміка в цілому вказує 

на сталість щиросердечних процесів. Подібна міміка асоціюється зі спокоєм, 

сталістю, розважливістю, надійністю. Монотонність і рідка зміна форм 

вказують на слабку імпульсивність партнера по спілкуванню. Така поведінка 

характерна при винятково монотонних щиросердечних станах нудьги, суму, 

байдужості [4]. 

Жести - рухи, що мають сигнальне значення; це виразні рухи головою, 

чи кистю руки, які роблять у процесі спілкування. Як відзначають 

дослідники, жести в процесі спілкування не лише супроводжують мову. На 

основі жестів можна зробити висновок про відношення людини до якої-

небудь події, обличчя, предмету. Жест також може вказувати на бажання 
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людини, його внутрішній щиросердечний стан. Особливості жестикуляції 

людини можуть слугувати підставою для висновку про яку-небудь якість 

сприйманої людини. Саме тому жести відносять до виразних рухів 

(В.А.Лабунська) [15]. 

За фізичною природою жести можна розділити на дві великі групи: 

головні і мануальні (ручні). Друга група, у свою чергу, включає підгрупи 

жестів, які виконуються однією рукою чи обома руками, і жестів, що 

розрізняються за активно використовуваною частиною рук: пальцевих, 

кистьових, ліктьових, плечових чи змішаних. 

За характером впливу на сприймаючого можна виділити візуальні, 

візуально-акустичні, візуально-тактильні жести. 

Однією з класифікацій жестів є: 

- комунікативні, виразні рухи, що заміняють у мові елементи мови; 

- описово-образотворчі, що підкреслюють, супроводжують мову і 

поза мовним контекстом гублять зміст; 

- модальні, що виражають оцінку, відношення до предметів, явищ 

навколишнього середовища. 

Аллан Піз в одній зі своїх робіт розрізняє вказівні, що підкреслюють 

(посилюючі), демонстративні і дотичні жести. 

Вказівні жести спрямовані убік предметів чи людей з метою звернути 

на них увага. Жести, що підкреслюють, слугують підкріпленням висловлень. 

Вирішальне значення надається при цьому положенню кисті руки. 

Демонстративні жести пояснюють положення справ. За допомогою дотичних 

жестів хочуть установити соціальний контакт чи одержати знак уваги з боку 

партнера. Вони використовуються також для ослаблення значення 

висловлень [27, 2]. 

Розрізняють також довільні і мимовільні жести. Довільними є рухи 

голови,  чи кистей рук, що відбуваються свідомо. Такі рухи, якщо вони 

виробляються часто, можуть перетворитися в мимовільні жести. 

Мимовільними є рухи, чинені несвідомо. Часто їх позначають також як 
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рефлекторні рухи. Як правило, вони бувають уродженими (оборонний 

рефлекс) чи набутими [13]. 

Для виділення жестів слугують в основному пальці. Власне, своє 

значення жест здобуває тільки після прийняття пальцями того чи іншого 

положення. 

Візуальна взаємодія (контакт очей). Згідно сучасних даних, погляд 

виконує роль керуючого впливу, забезпечуючи зворотній зв'язок про 

поведінку партнера і ступеня його залученості в комунікацію. Велика роль 

погляду й в обміні репліками, де він виконує сигнальну функцію; бере участь 

у вираженні інтимності і регулюванні дистанції [20]. 

Функції погляду в спілкуванні: 

- інформаційний пошук (у ході взаємодії розповідач дивиться на 

слухаючого  наприкінці  кожної репліки й в опорних пунктах усередині 

репліки, а слухаючий - на розповідача, для одержання інформації зворотного 

зв'язку); 

- повідомлення про звільнення каналу зв'язку; 

- прагнення приховати чи виставляти своє "Я"; 

- встановлення і підтримка соціальної взаємодії. 

Мова очей, на думку психологів, дуже важлива для самовідчуття в 

процесі спілкування. 

Інтонація. Інтонація визначається В.А.Лабунською як сукупність 

звукових засобів мови, що організують мову. Це ритміко-мелодійна сторона 

мови. Основними її елементами є мелодія мови, її ритм, інтенсивність, темп, 

тембр, а також фразовий і логічний наголос. Інтонація практично дозволяє 

виражати свої думки і почуття, вольові прагнення не лише поряд зі словом, 

але і окрім нього, а іноді і всупереч йому. 

Крім функцій доповнення, заміщення, передбачення мовного 

висловлення, а також регулювання мовного потоку, акцентування уваги на ту 

чи іншу частину вербального повідомлення, інтонація (як у цілому просодіка 
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і екстралінгвістика за В.А.Лабунською) виконує оригінальну функцію - 

функцію економії мовного висловлення [7, 28]. 

Просторова організація також у значній мірі позначається на процесі 

взаємодії людей. Проксеміка (Э.Хол) вивчає, зокрема , вплив на спілкування 

просторів з фіксованими відносинами (архітектури), з напівфіксованими 

відносинами (розміщення меблів) і динамічних просторів (розташування 

співрозмовників у просторі в процесі комунікації). 

Вибір дистанції спілкування за В.А. Лабунською, визначається 

соціальним престижем співрозмовників, національно-етнічними ознаками, 

статтю, віком комунікантів, характером взаємин партнерів. 

На сьогоднішній день виділяють 4 категорії просторової комунікації: 

- інтимна зона (15-46 см.): із усіх зон є головною, оскільки строго 

охороняється людиною. Допуск у цю зону дозволений тільки тим особам, що 

знаходяться в тісному емоційному контакті з ним. У даній категорії мається 

також підзона радіусом у 15 см., у яку можна проникнути тільки за 

допомогою фізичного контакту - це надінтимна зона; 

- особиста зона (46 см. - 1,2 м.): це відстань, що розділяє партнерів 

по спілкуванню, знайомих один одному; 

- соціальна зона (1,2 м. - 3,6 м.): така дистанція розділяє сторонніх 

людей при взаємодії; 

- суспільна (публічна) зона (більш 3,6 м.): на даному віддаленні 

людина знаходиться, адресуючись до великої групи людей (у ході лекцій, 

наприклад). 

Порушення оптимальної дистанції спілкування сприймається 

партнерами негативно, і вони намагаються її змінити.  

Організація і кут спілкування також є важливими проксемічними 

компонентами невербальної системи.  

Відомо, зокрема , що розміщення за столом поруч сприяє нормальній 

спільній роботі, співробітництву; розміщення по діагоналі створює відчуття 

невимушеності, певного ступеня волі; позиція віч-на-віч   (навпроти) може 
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підсилити напруженість і контроль один за одним, викликати на конфлікт. 

Таким чином, вірно обрана дистанція і розташування комунікантів відносно 

один одного в просторі, на нашу думку, значимі вважаючи, що вони задають 

тон подальшому спілкуванню [8]. 

Невербальна комунікація в цілому відіграє величезну роль у людській 

взаємодії, переважно "працюючи" на підсвідомому рівні психіки. Воно є 

одним з основних засобів передачі зворотного зв'язку партнеру по 

спілкуванню. 

Педагогічне спілкування в структурі діяльності педагога 

Звертаючись до питання про специфіку педагогічного спілкування 

порівняно з іншими видами і формами спілкування людей, відзначимо, що 

особливість спілкування і співробітництва (взаємодії) вчителя й учня 

складається у ведучій ролі співробітника-вчителя, особливо в тих областях 

діяльності, що для учня складають зону його найближчого розвитку. Як 

відзначають В.А.Кан-Калик, Н.Д.Нікандров, спілкування виступає як 

інструмент впливу, і звичайні умови і функції спілкування набувають тут 

додаткового навантаження [23]. 

Досвід показує, що в системі повсякденної взаємодії спілкування 

протікає як би саме собою, у той час, як у цілеспрямованій виховній 

діяльності воно стає спеціальною задачею. Педагог повинний знати закони 

педагогічного спілкування, мати комунікативні здібності і комунікативну 

культуру. Задача здійснення комунікації в педагогічному процесі істотно 

ускладнюється, насамперед, тому, що природні форми спілкування 

одержують тут професійно-функціональне навантаження, тобто  

професіоналізуются. 

У теоретичних і експериментальних розробках С.В.Кондратьевої 

педагогічне спілкування розглядається переважно як взаємодія вчителя з 

учнями, причому роль вчителя в цьому процесі складається в керуванні їх 

поведінкою і діяльністю [17]. 
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Іншим варіантом аналізу проблеми педагогічного спілкування є підхід 

до нього, запропонований В.А.Кан-Каликом і Г.А.Ковальов, які бачать його 

як творчий процес. Творчість у педагогічному спілкуванні, на думку цих 

авторів, розкривається і реалізується: 

- у ході пізнання вчителем особистості учня; 

- в організації безпосередньої взаємодії і впливу на дитину; 

- у керуванні власним поводженням педагога; 

- у виборі засобів педагогічного впливу. 

Дещо відмінним від більшості точок зору на сутність педагогічного 

спілкування як системи професійних дій є погляд В.В.Рижова, який вважає, 

що педагогічне спілкування все ж є природним людським спілкуванням, що 

відбувається між людьми, особистостями, якими є всі учасники шкільного 

життя [30, 22]. 

Підкреслюючи значимість виховно-дидактичних функцій 

педагогічного спілкування, А.А.Леонтьев відзначає, що "Оптимальне 

педагогічне спілкування - таке спілкування вчителя (і ширше - педагогічного 

колективу) зі школярами в процесі навчання, що створює найкращі умови 

для розвитку мотивації учнів і творчого характеру навчальної діяльності, для 

правильного формування особистості школяра, забезпечує сприятливий 

емоційний клімат навчання (зокрема, перешкоджає виникненню 

"психологічного бар'єра"), забезпечує керування соціально-психологічними 

процесами в дитячому колективі і дозволяє максимально використовувати в 

навчальному процесі особистісні особливості вчителя" [12]. 

Для оптимального педагогічного спілкування, за А.А.Леонтьевим, 

учителю необхідні наступні уміння: 

- уміння керувати своєю поведінкою; 

- якість уваги; 

- уміння соціальної перцепції, чи "читання по обличчю"; 

- уміння адекватно моделювати особистість учня, його психічний 

стан по зовнішніх ознаках; 
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- уміння мовного спілкування (оптимально будувати свою мову в 

психологічному плані); 

- уміння мовного і немовного контакту з учнями. 

Однієї зі складових оптимального педагогічного спілкування є 

бездоганне володіння вчителем засобами педагогічного впливу - 

педагогічною технікою, усіма вербальними і невербальними засобами 

спілкування з учнями. 

Поряд з поняттям "оптимальне педагогічне спілкування" у літературі 

зустрічається і термін "продуктивне спілкування", що розуміється як процес, 

який повинний забезпечити наступне: 

- реальний психологічний контакт, який повинний виникнути між 

педагогом і дітьми і перетворити їх у суб'єктів-суб'єктів спілкування; 

- подолання бар'єрів, що виникають у процесі взаємодії педагогів і 

дітей (вікові, соціально-психологічні, мотиваційні, настановчі, пізнавальні і 

т.д.); 

- переклад учнів на позицію співробітництва, а, отже, і їхнє 

перетворення в суб'єктів педагогічного процесу. 

Таким чином, педагогічне спілкування виступає як фактор, який 

оптимізує навчально-виховний процес, що забезпечує реалізацію будь-якого 

його компонента. 

Виділяють наступні функції педагогічного спілкування як соціально-

психологічного феномена: 

- пізнання особистості; 

- обмін інформацією; 

- організація діяльності; 

- обмін ролями; 

- співпереживання; 

- самоствердження. 

Вступаючи у взаємини з дітьми, учитель пропонує себе як партнера по 

спілкуванню. Це припускає визначену активність учителя. Переважно, щоб 
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він створив позитивне враження про себе в очах учнів. Ця здатність 

"утручання" живого об'єкта сприйняття в процес формування свого образа в 

співрозмовника визначена в Л.М.Мітіною як функція самопрезентації, що, 

згідно А.А.Леонтьева, може мати три основних мотиви:  

- прагнення до розвитку відносин; 

- самоствердження особистості; 

- необхідність професійного плану. 

Функція самопрезентації у педагогічному спілкуванні сприяє 

самовираженню і вчителя, і учня. В актах спілкування здійснюється 

презентація внутрішнього світу вчителя. У випадку, коли вчитель з багатим 

внутрішнім світом здатний грамотно пред'явити його учням, можна говорити 

про конгруентність самовираження. Конгруентність розуміється в даному 

випадку як повна відповідність того, що людина пропонує за допомогою 

тону голосу, руху тіла і голови, змісту його слів, внутрішнім переконанням. 

Знання зазначених функцій сприяє організації спілкування вчителя зі 

школярами на уроці і поза ним як цілісного процесу [5]. 

Плануючи урок, учителю необхідно думати не тільки про засвоєння 

інформації, але і про створення умов для самовираження, самоствердження, 

насамперед  тих учнів, що потребують допомоги вчителя; необхідно 

передбачати прийоми забезпечення зацікавленості в роботі кожного учня і 

забезпечувати співробітництво і співтворчість. 

Професійне педагогічне спілкування - феномен складний. Воно має 

визначену структуру, що відповідає загальній логіці педагогічного процесу. 

Якщо виходити з того, що педагогічний процес має наступні стадії: задум, 

утілення задуму, аналіз і оцінка, то можна виділити відповідні їм етапи 

професійного спілкування. Н.Д.Нікандров і В.А.Кан-Калик пропонують 

наступну структуру педагогічного спілкування [18, 10]: 

- моделювання педагогом майбутнього спілкування з учнем; 

- організація безпосереднього спілкування з дітьми (початковий 

період спілкування); 
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- керування спілкуванням у ході педагогічного процесу; 

- аналіз здійсненої системи спілкування на майбутню діяльність. 

Структуру педагогічного спілкування можливо розглядати з 

загальнотеоретичних позицій у відношенні до діяльності людини, оскільки 

значний ряд дослідників розглядає спілкування саме як один з видів 

діяльності. У цьому випадку структуру педагогічного спілкування можна 

представити в такий спосіб: 

- мотив як відображення потреби, що діє як об'єктивна 

закономірність; 

- мета як ідеальне представлення її майбутнього результату, що як 

закон визначає характер і способи дії людини; 

- дія як процес, який відповідає представленню про той результат, 

що повинний бути досягнутий, тобто процес, що відповідає обов'язковій 

меті; 

- операції як способи здійснення дій; 

- дії контролю, що трактуються як визначення відповідності інших 

навчальних дій умовам і вимогам навчальної задачі. Вони забезпечують 

"потрібну повноту операційного складу дій і правильність їхнього 

виконання"; 

- дії оцінки, що полягають в змістовному якісному розгляді 

результату засвоєння в його зіставленні з метою; 

- моніторинг, що розуміється як постійне відстеження процесу і 

результатів навчальної діяльності. 

Інші автори розглядають спілкування як контакт, що складається їхніх 

чотирьох фаз: спонукання і спрямованість на партнера; уточнення індивідом 

ситуації дії, психічне відображення партнера; дія - інформування партнера і 

прийом інформації від нього; "згортання" контакту і відключення від 

партнера. 

Крім зазначених, одним з найважливіших компонентів педагогічного 

спілкування, по зауваженню А.К.Марковой , є стиль спілкування. 
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Проблема стилів спілкування одержала значне відображення в 

педагогічній літературі (А.К.Маркова, Л.М.Мітіна, В.А.Кан-Калик і ін.). 

Аналіз даних джерел дає можливість визначити стиль спілкування, що є 

обов'язковим компонентом структури спілкування, у такий спосіб - стиль 

спілкування є індивідуально-психологічні особливості соціально-

психологічної взаємодії педагога і учня. Л.М.Мітіна говорить про те, що 

мистецтво спілкування учителя виявляється насамперед  у тім, як він 

знаходить контакти і потрібний тон спілкування з учнями в тих чи інших 

ситуаціях шкільного життя [10, 2]. 

Дослідження  показують, що стиль спілкування вчителя серйозно 

впливає на клімат у колективі, на те, як часто виникають і дозволяються 

конфлікти в середовищі хлопців, а також між вчителем і учнями. Від стилю 

багато в чому залежить емоційне самопочуття учнів, психологічний клімат 

колективу. 

У стилі спілкування виражаються: 

- особливості комунікативних можливостей педагога; 

- сформований характер взаємин педагога і вихованців; 

- творча індивідуальність педагога; 

- особливості учнівського колективу. 

В.А.Кан-Калик виділяє наступні стилі педагогічного спілкування: 

- спілкування на основі захопленості спільною творчою діяльністю 

(в основі цього стилю - єдність високого професіоналізму педагога і його 

етичних установок. Захопленість спільним з учнями творчим пошуком - 

результат не тільки комунікативної діяльності вчителя, але в більшому 

ступені його відносини до педагогічної діяльності в цілому); 

- спілкування на основі дружніх відносин (дружні відносини - 

найважливіший регулятор ділового педагогічного спілкування. Це 

стимулятор розвитку і плодотворності взаємин педагога з учнями); 

- спілкування дистанція (суть його полягає в тім, що в системі 

взаємин педагога й учнів як  обмежник виступає дистанція. Але 
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перетворення "дистанційного показника" у домінанту педагогічного 

спілкування різко знижує творчий рівень спільної роботи педагога й учня. Це 

найчастіше веде до становлення авторитарного принципу в системі взаємин 

педагога з дітьми, що, у кінцевому рахунку, негативно позначається на 

результатах діяльності); 

- спілкування лякання (цей стиль спілкування дослідники 

пов'язують в основному з невмінням організовувати продуктивне 

спілкування на основі захопленості спільною діяльністю); 

- спілкування-загравання (цей тип спілкування відповідає 

прагненню завоювати помилковий, дешевий авторитет у дітей, що 

суперечить вимогам педагогічної етики) [26]. 

2.2.2. Особливості невербального спілкування в діяльності вчителя 

Як стверджує Л.М.Мітіна, "взаємодія учня і вчителя складається, 

насамперед, в обміні між ними інформацією пізнавального й афективно-

оцінюючого характеру. І передача цієї інформації здійснюється як 

вербальним шляхом, так і за допомогою різних засобів невербальної 

комунікації". 

Спілкуючись з учнями, учитель значну частину інформації щодо 

їхнього емоційного стану, намірів, відносини до чого-небудь одержує не зі 

слів учнів, а з жестів, міміки, інтонації, пози, погляду, манери слухати.  

Невербальні аспекти спілкування відіграють істотну роль і в 

регулюванні взаємин, установленні контактів, багато в чому визначають 

емоційну атмосферу і самопочуття як учителя, так і учня [31]. 

Засоби невербального спілкування завжди відповідним чином задіяні в 

ході навчально-виховного процесу, незважаючи на те, що, як правило, 

педагог не усвідомлює їхнього значення. Загальноприйнято, що у взаємодії 

вчителя з дітьми, як утім будь-яких суб'єктів спілкування, невербальне 

спілкування здійснюється по декількох каналах: 

- міміка; 

- дотик; 
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- жест; 

- дистанція спілкування; 

- візуальна взаємодія; 

- інтонація. 

Зупинимося на розгляді кожної зі складових процесу невербальної 

взаємодії в системі "учитель-учень". 

Практично нескінченне різноманіття мімічних рухів і їхніх сполучень 

(Е.А.Петровою відзначається, що їх усього більше 20000) дає можливість 

педагогу виразити свій емоційний стан і відношення до визначеного учня, 

його відповіді чи вчинку: проявити інтерес, розуміння чи байдужість і т.д.. 

А.С.Макаренко писав з цього приводу наступне: "Не може бути гарним 

вихователь, що не володіє мімікою, не може дати своєму обличчю 

необхідного виразу чи стримати свій настрій" [19]. 

Ряд досліджень показують, що учні віддають перевагу вчителям з 

доброзичливим виразом обличчя, з високим рівнем зовнішньої емоційності. 

При цьому відзначається, що надмірна рухливість мускулів очей чи обличчя, 

як і безжиттєва їхня статичність, створює серйозні проблеми в спілкуванні з 

дітьми. 

Деякі дослідники відзначають, що багато учителів вважають за 

необхідне створювати "спеціальний вираз обличчя" для впливу на дітей. 

Часто - це строгий вираз обличчя з нахмуреним чолом, стиснутими губами, 

напруженою нижньою щелепою. Ця обличчя-маска, надуманий образ, нібито 

сприяє гарній поведінці й успішності учнів, полегшує керівництво, керування 

класом. Крім того, існує досить розповсюджене явище - "певне обличчя для 

певного учня". Але, як професіонал, учитель повинний володіти своєю 

поведінкою настільки, щоб цього уникати [1, 14]. 

Наступний канал невербального спілкування - дотик, що визначається 

іноді як тактильна комунікація. Використання дотику дуже важливе при 

роботі з дітьми особливо молодшого шкільного віку. За допомогою дотику 

можна привернути увагу, установити контакт, виразити своє відношення до 
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дитини. Вільне пересування вчителя на уроці класом полегшує використання 

цього прийому. Не перериваючи уроку, він може повернути до роботи учня, 

який втратив пильність доторкнувшись до його руки, плеча; заспокоїти 

збудженого; відзначити вдалу відповідь. 

Однак Л.М.Мітіна застерігає, що в багатьох дітей дотик може 

викликати настороженість. У першу чергу, це буває в дітей, для яких 

скорочення психологічної дистанції створює незручності і забарвлене 

тривогою. Неприємними виявляються "позаурочні" дотики, тому що 

залишають у дитини неприємний осад і надалі змушують уникати вчителя. 

Неприємний дотик, що несе відтінок тиску, сили [3]. 

Особливе місце в системі невербального спілкування вчителя займає 

погляд. Вплив погляду вчителя залежить від дистанції спілкування. Погляд 

здалеку, зверху вниз, дозволяє вчителю побачити відразу всіх учнів, але не 

дає можливості вдивлятися в кожного з них окремо. Вплив погляду, як 

відзначає Е.А.Петрова, тим сильніший, ніж ближче до вчителя знаходиться 

дитина. 

Особливо великий вплив пильного погляду, що може бути і 

неприємним. Супровід учителем свого зауваження поглядом негативно 

позначається на стані дитини, заважає підтримці контакту [28]. 

Дослідження відзначають, що існує деякий оптимальний ритм обміну 

поглядами з дітьми на уроці, коли індивідуальний зоровий контакт 

чергується з охопленням очима всього класу, що створює робоче коло уваги. 

Чергування, переключення погляду важливе і при вислуховуванні відповіді. 

Учитель, поглядаючи на відповідача, дає зрозуміти, що він чує відповідь. 

Дивлячись на клас, учитель привертає увагу всіх інших дітей до відповідача. 

Уважний, доброзичливий погляд при вислуховуванні відповіді дозволяє 

підтримувати зворотний зв'язок. 

Немаловажне значення має і дистанція спілкування (у деяких джерелах 

- просторова організація спілкування). Дистанція між співрозмовниками 

залежить від відносин між ними. Вчителю особливо важливо знати зв'язок 
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між протіканням процесу спілкування і розташуванням співрозмовників 

відносно один одного в просторі. 

Спостерігаючи за роботою вчителя на уроці, можна помітити, як 

відзначає Е.А.Петрова, що зона найбільш ефективного контакту - це перші 2-

3 парти. Саме перші парти попадають в особисту чи навіть інтимну (якщо 

вчитель стоїть впритул біля учнів) зону протягом майже всього уроку. Інші 

учні, як правило, знаходяться на публічній відстані від учителя, відповідно 

до класифікації зон спілкування по А.Пізу [22]. 

Якщо педагог невимушено переміщається по класу, то він, змінюючи 

дистанцію, досягає проксемічного розмаїття і рівності в спілкуванні з 

кожною дитиною. 

Особливе місце в системі невербального спілкування вчителя займає 

система жестів. Як відзначає Е.А.Петрова, жестикуляція педагога є для учнів 

одним з індикаторів його відношення до них. Жест має властивість "таємне 

робити явним", про що вчитель завжди повинний пам'ятати [6]. 

Характер жестів учителя з перших хвилин створює визначений настрій 

у класі. Дослідження підтверджують, що якщо рухи учителя поривисті і 

нервові, то в результаті замість готовності до уроку виникає стан 

напруженого очікування неприємностей. 

Велику роль жести грають і в забезпеченні уваги учнів, що є 

найважливішою умовою ефективного навчання. Значними можливостями 

зосередження уваги слухачів володіє саме жест, емоційна насиченість якого, 

як правило, приковує увагу аудиторії. Серед засобів організації уваги майже 

кожним вчителем активно використовуються такі жести, як жести вказівки, 

жести імітації, жести підкреслення і т.д [9]. 

Спільна діяльність вчителя й учнів припускає не лише вплив учителя, 

але й обов'язковий зворотний зв'язок. Саме за допомогою жесту вчитель 

часто "включає" його (питальний кивок головою, запрошуючі жести і т.д.), 

підвищує його інтенсивність (жести схвалення, оцінки), чи завершує контакт. 

Жест виступає важливим компонентом зворотного зв'язку, без розуміння 
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якого утрудняється адекватна оцінка вчителем стану учнів, їх відношенням 

до педагога, однокласників і т.д. 

Жести в комплексі з іншими невербальними засобами спілкування 

використовуються вчителем для забезпечення контролю за діяльністю учнів. 

З цією метою найчастіше застосовуються оцінюючі, регулюючі і 

дисциплінуючі жести. 

У спілкуванні вчителя з учнями велике значення має і тон мови. В 

інтонації виявляються ті переживання, що супроводжують мову вчителя, 

звернену до дитини, і він реагує на них. Дитина досить точно довідається по 

інтонації відношення до нього дорослих, вона має винятковий "емоційний 

слух" (М.М.Рибакова), розшифровує не тільки зміст, зміст сказаних слів, але 

і відношення до нього з боку інших [29]. 

При сприйнятті слів дитина спочатку реагує на інтонацію відповідною 

дією і лише потім засвоює зміст сказаного. Крик чи монотонна мова вчителя 

позбавляються сили, тому що сенсорні входи учня або забиті (криком), або 

він узагалі не уловлює емоційного супроводу, що породжує байдужність. У 

зв'язку з цим приходимо до висновку про те, що мова вчителя повинна бути 

емоційно насиченою, однак при цьому варто уникати крайностей; учителю 

украй важливо обирати тон спілкування з дітьми, що відповідає не тільки 

ситуації спілкування, але і нормам етики [3, 14]. 

Таким чином, можна зробити висновок - невербальний аспект 

спілкування займає значне місце в процесі взаємодії вчителя з дітьми. Для 

того, щоб полегшити свою роботу, учитель повинний уміти спілкуватися з 

дітьми навіть не розмовляючи, повинний брати до уваги не тільки мову учня, 

але і кожен його жест, погляд, кожен рух, у свою чергу строго контролювати 

свою невербальну поведінку. 

Аналіз проблеми невербального спілкування в професійно-педагогічній 

діяльності сучасного вчителя дозволяє зробити наступні висновки: 
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- невербальний аспект спілкування залишається недостатньо 

дослідженим у психолого-педагогічній науці і донині. Серйозним вивченням 

даної проблеми вчені стали займатися лише в останні 40 років. 

- у процесі взаємодії в системі "учитель-учень" невербальне 

спілкування відіграє значну роль. Виходячи з цього, учитель повинний 

володіти не тільки високою мовною культурою, але і культурою 

невербальної поведінки, чи культурою використання так званих виразних 

рухів, оскільки відомо, що різні види невербального спілкування містять у 

собі часом набагато більше інформації, ніж слова. У зв'язку з цим, проблема 

значимості невербального компонента в структурі педагогічної діяльності 

заслуговує на особливу увагу і вимагає ретельного пророблення. 
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РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ 

НАМІРІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ 

3.1. ДОСІВД СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

3.1.1. Розвиток суспільства і його впливи на соціально-професійну 

орієнтацію учнів 

Суспільства, які побудують освіту, спрямовану на виховання та 

розвиток відповідальної за свої дії особистості, здатної до саморозвитку, 

самоосвіти, самовиховання, навченої мислити, опрацьовувати різноманітну 
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інформацію й використовувати набуті компетентності у 206в’язку206і 

адекватних рішень та вирішенні практичних завдань, змінюючи на краще 

життя, домінуватимуть у суспільних та соціально-економічних відносинах і 

матимуть завдяки цьому стійку динаміку випереджального розвитку. 

Виховання і навчання соціально-професійно орієнтованої особистості 

забезпечується взаємодією науки і освітньої практики в процесі побудови  

освітньо-наукових і виховних систем. Компетентності, праця, технології, 

сировина та своєчасне уточнення і врахування певних закономірностей 

розвитку зумовлюють поступ країн.  

Наприклад, видобутком для продажу мінеральних ресурсів 

отримуються кошти, але втрачається без відновлення ресурсна база землі. 

Вирощування сільськогосподарської сировини збіднює родючість ґрунту. 

Вироблення обладнання і машин як продукту праці вимагає значних 

людських і енергетичних ресурсів, здобування високого рівня освіти, 

206в’язку206іно206 вдосконалення знань з метою випуску досконалішої 

технічної продукції, яка за рахунок новітніх технологій на світовому ринку 

наукоємної продукції країн великої сімки становить майже 80% [10]. Але 

фахівці, які розробляють, впроваджують і постійно удосконалюють 

наукоємні технології й продукцію, проходять довготривалий процес 

неперервної підготовки  за певним соціально-професійно орієнтованим 

навчальним змістом освіти, формуючи необхідні компетентності, набуваючи 

при цьому життєвого досвіду. 

Оскільки ринкова продуктивність суспільств різна у світі періодично 

аналізуються критерії оцінки світового господарства. Зокрема концепція 

чотирьох суспільств передбачає їх структурування за показником доданої 

вартості: агросировинні суспільства й економіки, базовані на ресурсно-

видобувному капіталі – додана вартість транспортування природно-

сировинних ресурсів становить лише один відсоток; науково-технологічні й 

індустріально-промислові, керовані індустріально-промисловим капіталом – 

додана вартість при виготовленні кольорових телевізорів становить 16 
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відсотків; інформаційно-комунікативні суспільства з 207в’язку207іно207і 

торгово-фінансовою економікою, керованою капіталом знань, інтелекту – 

показник доданої вартості при виготовленні «суперкомп’ютерів» сягає 1700 

відсотків, а при виготовленні та продажі супутників, що забезпечують 

керування світовими мережами капіталу третього «прошарку» 2000 

відсотків; ідейно й духовно інтегровані суспільства – додана вартість 

четвертого «прошарку» перевищує третій приблизно в 10 тисяч разів [26, с. 

4]. 

У зв’язку з цим, є необхідність у напрацюваннях, пов’язаних із 

перспективним розвитком суспільних і соціально-економічних відносин, 

через змістову складову освіти в старшій школі. Це період, коли 

розпочинається процес соціально-професійної орієнтації учнів.  На 

сучасному етапі розвитку є потреба у побудові освітньої системи, що 

спрямовує старшокласників до агро-сировинного, науково-технологічного й 

індустріально-промислового, інформаційно-комунікативного, морально-

духовного тощо. В Україні, як і в кожній розвинутій країні світового 

співтовариства, домінуючими є лише окремі напрями розвитку, які в 

економічній оцінці хоча і мають різну додану вартість, але характеризуються 

системним виявом і в суспільних відносинах та соціально-економічній 

структурі виконують функції забезпечення динаміки розвитку країни та 

задоволення духовних і матеріальних потреб населення. 

Для інтеграції України в світові суспільні та соціально-економічні 

системи необхідне «системне пізнання світу» [1] й об’єктивний прогноз 

можливих тенденцій і напрямів розвитку. Позитивний результат досягається 

шляхом співпраці між галузями наукових досліджень, які охоплюють 

перспективи цих процесів, науково обґрунтовують і прогнозують майбутнє. 

Об’єктивна оцінка суспільного розвитку дає можливість визначити місце і 

роль науково-технічного прогресу в житті суспільства. Він є рушійною 

силою соціально-економічного життя, створює передумови для глибоких 

змін у знаряддях та інших засобах праці, в методах ведення і організації 
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виробничих процесів. Ми живемо у вік бурхливої науково-технічної 

революції, яка є виявом науково-технічного прогресу, що охопив одночасно 

науку і техніку. Щоб зрозуміти суть сучасної науково-технічної революції, 

необхідно проаналізувати подібні революції минулого [22, с. 10]. Знаючи 

напрями й тенденції майбутнього розвитку можна змоделювати підготовку 

особистості до зустрічі з новими викликами і спрогнозувати майбутні 

можливості. В освітньо-виховному просторі має своєчасно коригуватися 

мета, зміст, методи, форми, принципи, процедура викладання, педагогічні 

технології тощо з урахуванням інтересів особистості, суспільства і держави. 

Зазначене коригування обумовлюється суспільними відносинами та 

соціально-економічними процесами. Новітні підходи у розв’язанні цих 

проблем характеризуються глибинним розумінням тенденцій майбутнього, 

систематизованістю, окресленням найближчих напрямів змін тощо. 

Відповідно до потреб сьогодення старша школа засобами виховання, через 

зміст, методи, форми, принципи, процедуру викладання, педагогічні 

технології  формує в старшокласників рівень національної свідомості, 

достатню життєву компетентність, соціально-професійний розвиток, 

комп’ютерну грамотність, уміння опрацьовувати інформацію, знання 

іноземних мов тощо. Сутність шкільної соціально-професійної орієнтації 

вочевидь розкривається у взаємній зумовленості і зв’язку людини з 

суспільством та соціально-економічним середовищем. Досягнення цієї 

гармонії підвищує цінності людського життя, а також сенс життя 

суспільного. Збереження та поповнення такої 208в’язку208іно208ілі є 

найважливішим суспільним завданням, у розв’язанні якого значна роль 

належить і педагогічним методам [19, с. 84]. У процесі загальноосвітньої 

підготовки в старшокласників формуються уміння потрібні для розв’язання 

життєво важливих практичних завдань на основі використання здобутих 

знань. У старшій школі маємо уникати переобтяження надмірним 

фактологічним матеріалом, що не містить відомості, які не мають освітньої 

цінності. Структура змісту навчання диференціюється залежно від 
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схильностей, здібностей, життєвих планів старшокласників. Навчальне 

навантаження старшокласників, зумовлюється відповідністю змісту освіти і 

навчальних технологій їхнім психофізіологічним особливостям. Це 

забезпечує гармонійний розвиток, позитивно впливає на стан здоров’я, 

підвищує коефіцієнт мотивації навчання та рівень 209в’язку209іно209ілізаці 

в середовищі. 

Зосередження на потребах освіти і розвитку особистості  передбачає 

пряму залежність проектування навчального змісту і методичного 

забезпечення [8] залежно від вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

У цьому напрямі переважають педагогічні технології на основі активізації й 

інтенсифікації діяльності школярів. Принцип активності учня в навчальному 

процесі був і залишається одним із основних у педагогіці. Його сутність – 

цілеспрямоване активне сприйняття учнями явищ, які вони вивчають, їх 

осмислення, аналіз і застосування. Цей принцип передбачає якість навчальної 

діяльності, що характеризується високим рівнем мотивації, усвідомленою 

потребою в засвоєнні знань і вмінь [24, с. 194]. Основою перетворень є 

реальне знання потенційних можливостей старшокласників, прогнозування 

потреб і моделей розвитку. На цьому ґрунтуватиметься використання 

особистісно орієнтованих педагогічних технологій у старшій школі. 

Згідно з таким підходом до створення розвивального середовища зусилля 

системи загальної середньої освіти спрямовуються в площину особистісно 

орієнтованого виховання, визначення і формування ціннісних орієнтацій, а 

також переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-

виховного процесу. Сучасна освітня парадигма 209ціле спрямовується до 

дитино центризму з пріоритетом розвитку особистості і характеризуються 

створенням морального й духовно-розвивального освітнього середовища. 

Зазначимо, що якість практичної виховної діяльності визначається наявністю 

чи відсутністю чинника ризику, що супроводжує досягнення певних 

морально-розвивальних цінностей як кожним вихованцем зокрема, так і всім 

навчальним загалом. Нині ступінь такого ризику доволі високий. Він 
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виявляється в дедалі глибшій моральній деградації суспільства. Серед ознак 

такого становища однією з найвиразніших є неприпустима легковажність 

тих, хто причетний до виховання молодого покоління в недостатньому 

усвідомленні надзвичайної складності цього процесу і в некритичному 

використанні доволі поверхових, а тому й не виважених наукових поглядів, 

підходів, позицій [34, с. 114]. 

Коли для суспільства і особистості знання стали потужним засобом 

виробничої сфери та ресурсом у визначенні стратегічних напрямів 

економічного поступу [12] надзвичайно важливим є їх автентичність. 

Автентичні знання й інформація є потужним фундаментом у побудові 

ефективних економічних систем і глобальних проектів. Чітко окреслюється 

стійка динаміка в технологічному наповненні життя людини, що зумовлює 

необхідність постійної адаптації особистості до швидких життєвих змін та 

ритмів.  

Основою знань, їхнім базовим компонентом є інформація. Важливо, 

щоб вона набувала життєвості і масштабності не лише на глобальному, а й на 

регіональному рівнях. Знання і життєвий досвід адаптують особистість до 

оточення і уможливлюють управління нею простими і складними 

усталеними і щойно виниклими, ще невідомими ситуаціями [21, с. 157]. Але 

знання змінюють свою змістовність і творчий вияв. На сучасному етапі 

розвитку суспільства колективна творчість має переважити індивідуальну в 

інноваційності [13, с.1167]. Впродовж багатьох століть основною рушійною 

силою була творчість індивідуальна. У сучасному світі в силу об’єктивних 

тенденцій цивілізаційного характеру суспільство набуває ряд характерних 

рис, які не були властиві для попереднього періоду. Це висуває нові вимоги 

як до загальносуспільного розвитку, так і до життя і діяльності кожної 

людини зокрема. Кардинальний характер цивілізаційних змін на початку ХХІ 

століття зумовлює такий же масштаб перемін, які повинні відбутися у 

підготовці учнів до життя і діяльності [27, с. 3]. Тому в сфері знань важливо 

дбати  не лише про їх індивідуальне здобуття, але й про їх опанування в 
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навчальних колективах і об’єднаннях [15] як важливих структурах 

суспільного поступу до нового рівня розвитку. При цьому внутрішньою 

потребою для креативної особистості і суспільства в цілому ставає 

систематичне отримання знань впродовж усього життя і їх колективістська 

реалізація у виробничих структурах суспільства. 

Рух до знаннєвого суспільства має як позитивні, так і негативні 

наслідки [17; 18]. Глобальний доступ до інформації засобами новітніх 

інформаційно-комунікативних технологій, з одного боку, спрощує її 

отримання, а з іншого насторожує, бо такий доступ до інформації дає 

очікувані вихідні результати лише після прикладення значних 

індивідуальних зусиль в їх ретельній обробці й систематизації та інтеграції в 

площину застосування. 

Доступ до інформації інформаційно-комунікативними засобами та 

Інтернет-технологіями [31] несе в собі й певні загрози, пов’язані із 

запозиченням (копіюванням) інших культур на території отримання і 

застосування. Освіта і наука прагне досягти відповідності між змістом 

навчання і знаннями, уміннями та навичками, необхідними для певної 

професійної діяльності, і наближення їх до європейських стандартів. 

Впровадження результатів виконання Державної програми сприяє створенню 

умов для входження України в європейський економічний, політичний, 

науковий та освітній простір. Щоб уникнути певних загроз перед доступом 

до інформації (для старшої школи і широкого загалу) треба її ретельно 

опрацьовувати і обирати в межах компетентностей. У разі недотримання 

цього принципу неякісно надана старшокласникам і широкому загалу 

інформація уповільнює поступальний розвиток, а ще гірше – спрямовує 

суспільні та соціально-економічні процеси (стандартизовані критерії 

суспільного життя, освіту, традиційні системи праці, повсякденне життя, 

культурний розвиток тощо) на хибний шлях. 

Звертаємо увагу на необхідність допомоги старшокласникам у 

формуванні істинних життєвих ціннісних орієнтацій, поведінки, живого 
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міжособистісного спілкування і взаємодії з певними прошарками суспільства 

[29]. Ці цінності становлять основу людського багатовимірного буття, яке не 

може бути замінене «віртуальним життям інформаційної мережі». 

Разом з тим у наш час і в майбутньому відбуватимуться певні зміни 

щодо масового доступу до релевантної інформації, швидкості її отримання 

через міжнародну комунікаційну мережу та оперативності взаємодій між 

користувачами. Це впливає на періодичність коригування змісту, методів, 

форм, принципів, процедури викладання, педагогічних технологій в старшій 

школі, завдання яких полягатиме в збалансуванні, передачі, ретельній 

обробці, креативному використанні інформації в процесі реалізації різних 

навчальних проектів. 

Зміст, метод, форми, принципи, процедура викладання, педагогічні 

технології для старшої профільної школи базуються як на національній 

культурно-історичній, так і на  полікультурній спадщині й соціальному, 

історичному підґрунті із врахуванням індивідуалізації і соціалізації в процесі 

відбору інформації, яка знаходиться в постійній особистісній, 

колективістській і владній взаємодії. 

Розроблення нового змісту, методів, форм, принципів, процедур 

викладання, педагогічних технологій вимагає критичного аналізу різних 

моделей освіти і традиційних освітянських положень. У сучасних умовах 

старшокласники, які навчаються вчитися, здобуваючи знання і вміння в 

найрізноманітніших життєвих ситуаціях, навіть поза межами навчально-

виховних інституцій, формують в собі, як об’єкті суспільного розвитку, [3, с. 

233] цінності й орієнтації оточуючого середовища. З часом отримані знання і 

вміння трансформуються з однієї площини в іншу, що дає їм можливість 

успішно розв’язувати непередбачувані проблемні ситуації впродовж життя. 

Підвищуючи життєспроможність, старшокласник формує здатність діяти на 

рефлексивному рівні, самокритичному ставленні в процесі здобування знань, 

напрацюванні критеріїв адекватної оцінки своїх успіхів і поразок під час 

виконання завдань з метою здобування і розвитку компетентнісних 
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цінностей. 

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку старшої школи домінує 

традиційний підхід в організації навчально-виховного процесу, який полягає 

в концентрації зусиль педагога на формуванні знань; зосередженні 

старшокласника на вчителеві та академічних предметах; поділі змісту освіти 

на предмети; чіткій регламентації структури і розподілу навчального 

навантаження; адміністративному втручанні та централізованому управлінні; 

незмінності (відсутності коригування) академічного підходу; орієнтованості 

на вивчення і точне відображення заздалегідь підготовлених знань; 

пріоритеті загального оцінювання отриманих старшокласником знань; 

наданні переваги лекторським (офіційним) догматичним підходам у 

здійсненні навчально-виховного процесу; домінуванні одноманітності 

теоретичних проекцій при викладенні навчального матеріалу тощо. 

У 213в’язку з цим, виникає необхідність перегляду традиційного 

змісту, методів, форм, принципів, процедур викладання, педагогічних 

технологій в старшій школі, що викликана глобальними інтеграційними 

процесами регіонального й світового масштабу [16; 23; 28], а також 

трансформацією України в європейське і світове співтовариства. 

На основі визначених перспектив розвитку профільної старшої школи 

зміст і організація навчально-виховного процесу в ній має базуватися на 

таких підходах: формування в старшокласників вихідних знань і очікуваних 

результатів їх застосування; зосередження педагога на здібностях і 

психофізіологічних можливостях особистості; диференційований підхід у 

процесі розподілу навчального навантаження; передбачення прогнозованої 

гнучкості, ґрунтованої на різних типах і рівнях територіально-місцевої 

автономії (регіону з місцевим самоврядуванням) у рамках загальноприйнятих 

принципів та стандартів якості; відкритість і доступність для суспільства; 

наступність у системі безперервної освіти; стимулюванні розвитку 

здібностей вищого порядку, набуття соціальних, психоемоційних, 

технологічних, практичних, моторних, художніх та інших умінь; 
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зосередження педагога на прогресивно-виховному оцінюванні; домінування 

підходів, орієнтованих на активну участь старшокласника, його співпрацю і 

взаємодію з педагогом; перевага комплексних підходів, які сприяють 

встановленню зв’язків між теорією та практикою, а також допомозі педагога 

у застосовуванні знань і вирішенні при цьому певних практико орієнтованих 

завдань; організація особистісно орієнтованого навчально-виховного 

процесу. 

У цьому інноваційному процесі важливим є безконфліктне існування 

традиційних підходів в організації навчально-виховного процесу для старшої 

школи і створення умов для поступового переходу від традиційної до 

інноваційної освітньо-виховної моделі. Інноваційна модель сприяє розвитку 

інтелектуальних умінь вищого порядку й підвищенню рівня креативності 

особистості, а також реалізації прагнення особистості до самовдосконалення, 

мотивує відкриття й дослідження світу і прикладання певних зусиль до його 

вдосконалення [2]. 

На сучасному ж етапі суспільного та соціально-економічного розвитку 

важливо сформувати в старшокласників якості для адаптації  в оточуючому 

середовищі, озброївши їх компетентностями для проведення гуманних змін 

[14; 25], які покращуватимуть життя людини, не руйнуючи природне 

середовище. Це спонукає до проведення аналізу принципових відмінностей 

традиційного і сучасного підходу в організації навчально-виховного процесу 

для старшої школи, їх розуміння, переосмислення і виходу на змішану 

модель із врахуванням  притаманних українській культурі традицій та 

інституціоналізації як соціологічних констант [4, с. 131]. 

Для перебудови освітньої системи з метою відображення в ній потреб 

адаптації до нових ситуацій в швидкозмінному світі, потрібна 

компетентність у багатьох складових побудови  освітнього простору.  

Компетентнісний підхід базується на знаннях, здібностях, уміннях 

осмислювати і діяти, вивчати, самостійно розв’язувати проблеми і в 

перебудові освітньої системи – на формуванні умінь і наявних можливостей, 
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достатніх для адекватних дій у відповідних ситуаціях. 

Створення ситуації, в якій особистість постійно розвивається, зростає, 

дозріває [5, с. 21] вимагає: розробки основних універсальних 

компетентностей для українського суспільства, що потребує узгодження з 

цінностями і напрямами розвитку; розчленування компетентностей за 

категоріями узагальненості й конкретності, індивідуальності і колективності, 

базовості, важливості, пересічності тощо; практичної реалізації завдань 

довгострокової стратегії і переходу від предметно-орієнтованого до 

особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу; побудови  

ментальної навчальної моделі на культурологічній основі. 

Наступна проблема стосується автентично-компетентнісно 

зорієнтованого підходу, спрямованого на формування якостей особистості 

для успішності діяльності в прогнозованому світі, оскільки людина живе в 

природному світі і бере участь у природних процесах [6, с. 94].  

У зв’язку з цим підготовка педагогів до роботи із старшокласниками 

передбачає не лише засвоєння ними теоретичних знань з навчального 

предмету, а і формування та розвиток відповідних компетентностей. 

Компетентнісний підхід знайде своє місце і в контексті традиційної 

організації навчально-виховного процесу за умови розвитку базових та 

інструментальних умінь (уміння читати, писати, рахувати тощо). Підґрунтям 

для зростання компетентностей є знання, уміння, орієнтації, цінності тощо. У 

цьому контексті педагоги мають врахувати, що старшокласники, здобуваючи 

та поглиблюючи знання, уміння і установки, водночас здатні швидко та 

ефективно їх застосовувати у відповідь на змінність ситуацій [30] в їх 

особистому, професійному і суспільному житті. 

У процесі планування та організації навчально-виховного процесу 

враховується, що знання здобуті старшокласниками в результаті навчання 

дією, і ті, що спираються на попередній життєвий досвід, запам’ятовуються 

надовше, ніж знання, здобуті теоретично і замало пов’язані із повсякденним 

життям. Психологічна і практична готовність до свідомої і активної праці на 
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користь суспільства – головне завдання національного виховання молодого 

покоління. Раціональна організація продуктивної праці у поєднанні з 

навчанням учнів є важливим засобом не тільки інтелектуального, фізичного і 

морального, але і соціально-професійного розвитку особистості. Всі спроби 

уникнути продуктивної праці закінчувались негативно як для особистості, 

так і для суспільства в цілому. Багатогранність і багатство інтелектуального 

змісту продуктивної праці, постановка перед учнями цікавих технічних, 

технологічних і організаційно-економічних завдань, вирішення яких 

потребує самостійності мислення, творчості дозволяє сформувати креативну 

особистість [20, с. 18-20]. 

Загальноосвітні навчальні заклади, які не зможуть запропонувати 

216в’язку216іно-розвивальну, соціально-професійно орієнтовану навчально-

виховну основу, втрачатимуть учнів, які досягатимуть в навчанні низьких 

результатів у віці до 15 років, почуваючи себе незахищеними в соціальному 

плані. Шлях до усунення цих проблем лежить через побудову освітньо-

виховних моделей базової і профільної освіти для старшої школи, а також 

участі старшокласників і їхніх батьків в обговоренні і виборі власного 

навчального плану з метою побудови соціально-професійної траєкторії. Це 

підвищує соціальну мотивованість [9] і стимулює докладання ними зусиль 

для успішного опанування запропонованого змісту навчання. 

Потребує вирішення проблема контролю за особистісними 

переживаннями і страхами старшокласників, яка набула актуальності у 

зв’язку із зміною суспільного та соціально-економічного регіонального та 

державного устрою. Зустрічаючись з ними в молодому віці, особистість не 

завжди підготовлена їх побороти. Тягар успішності і страх поразки 

найбільше хвилює сьогодні старшокласників. Освіта має допомагати 

індивідууму та суспільству загалом контролювати переживання та страхи. Є 

багато страхів, які людині необхідно побороти, з-поміж них – страх зазнати 

поразки. Людина – тендітне створіння, а сучасний світ в жодному разі не дає 

надії, що майбутнє буде мирним, затишним місцем без страхів та 
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переживань. У 217в’язку з цим маємо дати відповіді на запитання: Чи ми 

маємо перелік тих переживань і страхів, на боротьбу з якими освіті і науці 

слід звернути особливу увагу? Чи можливо створити такий перелік на основі 

аналізу подій сучасності? Чи можливо передбачити, як і які страхи будуть 

змінюватися? [51, с. 16-17]. 

Отримавши орієнтовний перелік переживань і страхів, освітяни і 

науковці співпрацюватимуть із старшокласниками і батьками в їх подоланні, 

або хоча б нівелюванні до мінімуму за допомогою певних засобів. Зрозуміло, 

що створити перелік на основі аналізу сучасних подій і прогнозу на 

майбутнє, передбачаючи динаміку змін, навряд чи можливо. Але оскільки 

сучасні події в світі не гарантують мирного співіснування, є потреба в 

підготовці молодого покоління до можливих змін, страхів і переживань. 

Один із засобів – допомога старшокласникам у створенні й розвитку 

надійних і продуктивних міжособистісних зв’язків як на регіональних рівнях, 

так і в світовому масштабі. 

Отже, зазначимо, що при розробці змісту, методів, форм, принципів, 

процедур викладання, педагогічних технологій для старшої школи слід 

ретельніше аналізувати міжнародні освітні моделі й системи, а при відборі 

окремих складових, з метою навіть часткової трансформації в український 

освітній простір, звертати увагу не лише на їх ефективність в міжнародному 

освітньому просторі, а й на тенденцію змін у суспільних і соціально-

економічних відносинах. Через аналіз історично сформованих 

просвітницьких процесів необхідно трансформувати в майбутні навчально-

виховні моделі і системи кращі здобутки української і світової педагогіки, 

переглянувши основні освітні складові з метою коригування навчально-

виховного змісту в старшій школі на новій культурологічній базі. В умовах 

складного полікультурного простору такий підхід забезпечить поступ 

підростаючого покоління й країни до нового рівня суспільних відносин, а 

також духовного та соціально-економічного розвитку. Рівень же задоволення 

потреб особистості й суспільства перебуває в прямій залежності від якості 
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освіти в старшій школі (початковій ланці системи неперервної освіти), 

динаміки навчальних досягнень старшокласників та рівня їх соціально-

професійної орієнтації. 
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Підготовка підростаючого покоління до професійної діяльності, його 
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соціально-професійна адаптація завжди була актуальною, але в даний час 

соціально-економічної нестабільності вона є надзвичайно гострою 

проблемою. Конфронтація, деформація економіки, кризові явища в 

духовному житті світового співтовариства стимулюють тенденції розвитку 

важковирішуваних для молоді ситуативних задач. У підростаючого 

покоління зростає агресія, невпевненість в майбутньому, в здобутті професії 

та наданні робочих місць для задоволення своїх соціально-життєвих потреб. 

Перед суспільством кожної країни світу сьогодні стоїть завдання успішного 

подолання негативних соціально-економічних та культурологічних ситуацій. 

Їх позитивне вирішення пов’язане з формуванням високого рівня 

професійної мобільності, моральної впевненості і стійкості, максимальним 

використання здібностей нових поколінь працівників. Оскільки ,,пізнання 

завжди здійснюється через досвід життєдіяльності‖ [2, с. 40] є необхідність 

створення умов для отримання досвіду професійної діяльності в умовах 

профільного навчання. 

Соціально-економічний сектор не обходиться без системного поповнення 

продуктивними силами з числа молоді. А вона в нинішніх умовах безробіття 

є найбільш уразливою, непідготовленою до нових вимог політичного та 

соціально-економічного буття. 

Відзначимо важливість підготовки молоді до ефективного включення в 

майбутню соціально-професійну діяльність. Аналіз вітчизняної і зарубіжної 

практики засвідчує, що ця проблема розв’язується загальноосвітньою 

школою в процесі соціально-професійної орієнтації. Процес передбачає: 

спрямування особистості в систему соціальних і професійних відносин; 

врахування етапів розвитку та вікових особливостей; формування 

компетентностей, які дають їй можливість функціонувати в умовах 

«життєвого» середовища. 

Профільна освіта в старшій школі Великої Британії пройшла тривалий і 

суперечливий шлях еволюції від елементарних форм світської освіти до 

комплексних, що свідчить про формування її як цілісної системи лише у XX 
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столітті. 

Сучасна британська система освіти має кілька магістральних напрямів 

навчання — загальноосвітній, професійний, технологічний, які здатні 

задовольнити попит найрізноманітнішого за інтелектуальним рівнем, 

потребами та інтересами контингенту школярів. Старша середня або 

післябазова освіта є здебільшого профільною і нерідко поєднується з 

професійною підготовкою школярів. Ця освітня ланка має певну схожість з 

різними організаційними формами професійного навчання в контексті 

національних освітніх систем західноєвропейських країн: а) здійснення в 

автономних навчальних закладах (Франція, Італія, Швеція); б) залучення до 

основної школи і функціонування у межах єдиного навчального закладу 

(Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія). 

Різновидами старшої школи Великої Британії є об'єднана, граматична 

та сучасна школи. У старших класах найчастіше виокремлюють такі 

навчальні профілі, як гуманітарний, природничо-науковий, технологічний, 

мистецький або художній. Кожна граматична школа пропонує, як правило, 

два відділення: гуманітарне та природничо-математичне. Децентралізований 

характер освітнього процесу дає можливість деяким школам за власної 

ініціативи вводити додаткові профільні відділення, а саме: технічне, 

економічне чи домоведення (у жіночих школах). Кожен з профілів включає 

підструктурні напрями: філологічний (англійська мова, нові іноземні мови, 

класичні мови), історичний, мистецтвознавство ‒ входять до гуманітарного 

профілю; технічний, математичний, хімічний, біологічний  ‒  є складовими 

природничо-математичного профілю. Деякі граматичні школи, окрім 

теоретичних курсів, у навчальну програму ввели і практичні курси: медичні, 

комерційні, бізнесу. Об'єднана та сучасна школи ‒ це фундамент для 

професійної підготовки, для якого характерне соціально-професійне 

орієнтоване навчання в старших класах (початкова форма - набуття певних 

виробничих навичок, вищий рівень - отримання певної кваліфікації). 

Обов'язкова освіта включає навчальні заклади, які розрізняються за 
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профілем і тривалістю навчання, рівнем підготовки, фінансуванням (приватні 

або державні), умовами і якістю навчання. До старших профільних шкіл з 

зовнішньою диференціацією належать також технічні, будівельні, 

технологічні, торгові, сільськогосподарські та інші коледжі. Деякі з них (20 в 

Англії і Уельсі) є вузько профільними, тобто такими, що спеціалізуються на 

одній або кількох галузях. Інші, враховуючи потреби місцевої економіки, 

здійснюють підготовку широкого кола спеціальностей. 

Дотримуючись традиційності та консервативності поглядів, Британія 

водночас орієнтується і на ідеї, що можуть стосуватись: інтеграції матеріалу 

всередині самого навчального предмета; міжпредметних зв'язків, які 

охоплюють два і більше предметів; тематичного об'єднання матеріалу; 

об'єднання знань за головними поняттями та навичками, які вони формують; 

інтегрованих навчальних програм і блоків знань. Розвиток профільної освіти 

спонукав до осмислення та розробки теоретичних засад концепції профільної 

освіти. 

Домінуючі тенденції в теорії і практиці середньої школи загострювали 

питання співвіднесеності загальної та профільної освіти.  Цілісна концепція 

профільної освіти реалізується відповідно до власної мети (гармонійний 

розвиток особистості, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної 

загальноосвітньої профільної та початкової професійної підготовки; 

виховання самостійності та мобільності школяра, збагачення його духовного 

світу та реалізація творчого потенціалу); завдань (демократизувати навчання, 

забезпечуючи рівний доступ до освітніх можливостей; сприяти 

встановленню наступно-перспективних зв'язків усіх освітніх щаблів; 

поновлювати та збагачувати індивідуальні пізнавальні, професійні інтереси 

школярів, їхні нахили та здібності); принципів (варіативності, 

альтернативності та гнучкості, гуманізації, диференціації, інтегративності, 

цілеспрямованості, діагностики); функцій (компенсаторної, адаптивної, 

розвивальної). 

Загальними принципами організації освіти для молоді 14/16 - 18/19 



224 

років (старша школа) у Великій Британії є її необов'язковий характер; 

варіативність, що передбачає широкий вибір навчальних закладів, які 

надають освіту цій віковій групі; гнучкість в організації занять; професійна 

спрямованість, яка базується на кваліфікаційному підході до структурування 

змісту освіти. 

Занурення в проблеми суті профільного навчання старшої школи у 

Великій Британії переконує в необхідності попереднього самовизначення 

школяра щодо профілюючого напряму навчання. Необхідною умовою 

створення освітнього простору, що сприяє самовизначенню школярів, є 

введення передпрофільної підготовки через організацію курсів з вибору та 

попередньої профорієнтаційної роботи. Передпрофільну підготовку можна 

визначити як систему педагогічної, психолого-педагогічної, інформаційної та 

організаційної діяльності, яка стимулює самовизначення учнів старшої 

школи щодо обраних ними профілюючих напрямів майбутнього навчання і 

широкої сфери подальшої професійної діяльності. Передпрофільна 

підготовка є необхідною умовою для повної реалізації системи профільної 

освіти у старшій школі. Саме тому серед багатьох принципів, на яких  

ґрунтується профільна освіта в старшій  школі (наступності та 

безперервності, варіативності змісту і форм, диференціації, альтернативності 

і гнучкості), останнім часом актуальним вважається принцип ранньої 

діагностико-прогностичної практичної роботи, що так само має на меті 

виявлення здібностей школярів для їхньої обґрунтованої орієнтації на 

профіль навчання. 

Тенденцією розвитку старшої профільної школи вважається інтеграція 

загальної та професійної освіти, що означає зникнення жорсткого розподілу 

між зазначеними напрямами, гнучке взаємодоповнення змісту, можливість 

переходу з одного напряму на інший, перспектива отримання вищої освіти 

технічного характеру для молоді, що навчається на професійно-технічному 

напрямі. 

Напрямами модернізації профільної освіти у старшій школі Великої 
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Британії є рівний доступ до якості освіти, відкритість напрямів навчання, 

орієнтація на завтрашній день, співробітництво навчальних закладів з 

територіальною громадою. 

Особливо актуальною в контексті старшої профільної школи є 

диференціація за проектованою професійною траєкторією, оскільки навчання 

у ній постійно відбувається паралельно з соціально-професійною 

орієнтацією. Британська система освіти має ранній професійно-

проектувальний характер: спрямування учнів середніх і старших шкіл у 

профільних напрямах, що дає можливість планувати їхній майбутній 

професійний шлях, орієнтуватись на можливості реалізації задуманих планів, 

професійних мрій, набувати компетентностей. Поширеною практикою 

навчання в старших школах професійного профілю стало комбіноване 

навчання, яке передбачає чергування загальноосвітніх безпрофільних 

класних занять і роботи на виробництві замість трудового навчання в 

майстернях. 

Ненадійність системи профільної освіти в старшій школі також 

визначається ступенем сформованості інтересів школярів та рівнем мотивації 

щодо отримання певного профілю (в умовах особистісно орієнтованого 

навчання). 

Отже, можна стверджувати, що у Великій Британії профілізація дає 

позитивний результат лише за умови єдності з соціально-професійною 

орієнтацією і фундаментальною освітою; у виборі конкретних активних 

методів соціально-професійної орієнтації в середній школі опираються на 

загальні закономірності та принципи навчання й виховання, насамперед на 

принципи свідомості, активності й самостійності учнів. 

На думку російських дослідників, «професійна орієнтація є складною 

комплексною системою, що включає такі компоненти: професійне 

просвітництво, розвиток інтересів і схильностей до майбутньої діяльності, 

професійну консультацію, професійний відбір і соціально-професійну 

адаптацію» [12, с. 4]. 
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В Росії з 1997 року значна увага приділяється відпрацюванню таких 

напрямів: твоя професійна кар’єра; технологія професійного успіху; форми і 

методи «,практично орієнтованої підтримки соціально-професійної адаптації 

молоді» [9] в умовах ринку праці; критерії і покажчики готовності учнів  до 

професійного самовизначення. Ці напрями є складовими системи соціально-

трудової підготовки шкільної молоді. Слід зазначити, що у напрямі «Твоя 

професійна кар’єра» розглядається: зміст і завдання професійної орієнтації; 

основні компоненти процесу професійного самовизначення на етапі вибору 

професії (образ „Я‖, аналіз професійної діяльності, професійні проби, 

фактори ефективності професійної проби); оцінка здатності особистості до 

вибору професії. Відзначимо, що пріоритетом профорієнтації в рамках 

загальноосвітньої школи Росії є формування в учнів  здатності до вибору 

сфери професійної діяльності, яка максимально відповідає особистісним 

якостям і потребам ринку праці. 

Зреалізована ідея про рівноправну взаємодію особистості і суспільних 

структур (позашкільні та дошкільні заклади, загальноосвітні школи, 

міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні, спеціальні 

загальноосвітні школи і вищі навчальні заклади, служби профорієнтації, 

органи, які регулюють використання трудових ресурсів, а також 

підприємства, сім’я тощо) в процесі соціально-професійного самовизначення 

людини передбачає визначення відносин, які, з одного боку, – є рушійними 

силами цього процесу, а з другого, – дають адекватну оцінку тим соціально-

економічним завданням, які стоять перед російським суспільством і які 

потрібно буде вирішувати в майбутньому. Створюючи умови для успішного 

входження особистості в новий, невідомий для неї світ професій і просування 

в ньому до бажаної мети, суспільство дає «орієнтири, які відображають 

кількісну і якісну потребу суспільства (регіону) в кадрах» [3], а також 

конкретні види праці, професій, можливості підготовки до них. При цьому 

значущою є проблема засвоєння учнями адекватних розумінь професійної 

діяльності з огляду на професію, що обирається, і власних можливостей їх 
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активного розвитку, формування потреби й уміння включатись в суспільну 

працю і в соціальні відносини трудового колективу. Орієнтація на 

професійну діяльність і вибір професійного майбутнього особистості є 

невід’ємною частиною всього навчально-виховного процесу Росії, за умови 

доповнення його інформаційною і консультаційною роботою, практичною 

діяльністю для розвитку схильностей і здібностей учнів  до праці. Важливим 

етапом прийняття рішення життєвого і професійного самовизначення є 

пізнання своєї індивідуальності в оточуючому середовищі. Знання й уміння в  

процесі самопізнання дають кожному шанс знайти своє місце в професійній 

діяльності, бути комунікабельними в спілкуванні з людьми, продуктивно 

використовувати власні можливості на заняттях і цікаво в процесі 

спілкування на відпочинку. Що є головним в життєвому і професійному 

самовизначенні? Активна життєва позиція, бажання пізнати якомога більше 

оточуючий світ і самого себе: читання літератури, практична діяльність 

(заняття в гуртках, секціях, консультування педагогів, психологів) [1, с. 33]. 

У системі загальної середньої освіти педагогічна наука Росії розробила 

перелік поетапних заходів щодо підготовки до професійної діяльності учнів  

І – ХІ класів. Так, в учнів І – ІV класів з допомогою активних засобів 

профорієнтаційної діяльності (ділові ігри, групи за інтересами, факультативи, 

суспільно корисна праця, індивідуальні співбесіди тощо) формується 

добросовісне ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини і 

суспільства, орієнтир на вибір професії, розвиток інтересу до трудової 

діяльності. У підлітків IV – VІІ класів формується усвідомлення власних 

інтересів, здібностей, суспільних цінностей, пов’язаних з вибором професії і 

свого місця в суспільстві. При цьому майбутня професійна діяльність для 

підлітка є шляхом до реалізації своїх можливостей. В учнів  VIII – IX класів 

обґрунтована необхідність формування уявлення про професії регіонального 

середовища, перспективи професійного росту і майстерності, правил вибору 

професії, а також уміння адекватно оцінювати свої можливості щодо 

професії, яка обирається. Надається допомога в індивідуальному 
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консультуванні щодо вибору професії, а в разі необхідності – визначення 

стратегії опанування запасного варіанту. Завершальним етапом є робота з 

учнями Х – ХІ класів профорієнтаційна діяльність на базі поглибленого 

вивчення тих предметів, до яких виявляється стійкий інтерес і є здібності. 

Концентрується увага старшокласників на таких моментах: формуванні 

професійно важливих якостей в обраному виді діяльності, оцінці та корекції 

професійних планів; ознайомленні учнів із способами досягнення результатів 

у професійній діяльності, самопідготовці до обраної професії, саморозвитку в 

ній. З метою визначення рівня сформованості необхідних компонентів 

пропонуються такі критерії: наявність необхідних знань про світ праці, 

професії, себе, загальні й спеціальні уміння і навички; емоційно-оцінне 

відношення до набутих знань, вмінь і навичок; усвідомлення вибору професії 

[6, с. 10]. 

У російській теорії значне місце в складному і довготривалому процесі 

професійного самовизначення особистості посідає «розробка його 

компонентів на етапі вибору професії, де його ефективність визначається між 

узгодженістю психологічних можливостей особистості та змісту і вимог 

професійної діяльності [4], а також особистісною її здатністю адаптуватися 

до змін соціально-економічних умов у зв’язку з облаштуванням своєї 

професійної кар’єри. Відповідно професійна орієнтація спрямовується на 

активізацію внутрішніх психологічних ресурсів особистості для включення у 

певний напрям професійної діяльності, щоб максимально реалізувати себе в 

ній. 

Перехід до нового соціально-економічного устрою в Росії зумовив 

зміну ролі людини в господарській системі суспільства, перегляд вимог до 

неї як фахівця. На перший план виходять такі особистісні якості працівника, 

як інтелектуальність, відповідальність, соціально-професійна мобільність, 

схильність до комерційного ризику, здатність приймати самостійні рішення 

тощо. Новий господарський механізм, зорієнтований на ініціативність, 

стимулювання людських можливостей та творчих здібностей, створює умови 
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особистості для вільного вибору життєво-професійного шляху. Відповідно 

система загальної середньої освіти надає школярам допомогу в адаптації до 

нових виробничих відносин за рахунок створення умов особистісного 

психологічного росту та підвищення рівня інформативності в різних аспектах 

сучасної праці. 

Результатом процесу професійного самовизначення старшокласників є 

вибір майбутньої професії. Допомога російським школярам у виборі професії 

передбачає необхідність створення спеціально організованої для них 

діяльності, яка включає отримання знань про себе («образ «Я»»), про світ 

професійної праці з наступним співвідношенням знань про себе із знанням 

про професійну діяльність (професійна спроба). «Образ «Я»» розглядається у 

вигляді уявлень особистості про себе як суб’єкта діяльності і включає три 

основні складові: когнітивна (сукупність знань про свої індивідуальні 

особливості), емоційно-почуттєва (певні переживання щодо себе), 

регулююча (можливість керувати своєю поведінкою). Критеріями 

сформованості «образу «Я»» є: в когнітивному плані – повнота, 

диференційованість і системність знань про свої психофізіологічні і 

психологічні ресурси; в емоційно-почуттєвому – адекватність самооцінки і 

прийняття себе в позитивному переживанні; в регулюючому – здатність до 

самоконтролю над своєю поведінкою і психічною активністю. Формування в 

умовах школи повноцінного «образу «Я»» учнів  відбувається в керованому 

процесі. В рамках концепції формування «образу «Я»» і відповідності його 

світу професій з наступним напрацюванням в учнів уміння вибудовується 

особистісний навчальний план, спрямований на вирішення наступних 

основних завдань: підвищення рівня психологічної компетентності учнів, 

формування у них позитивного сприйняття і відчуття своєї природної 

індивідуальної цінності, розвиток в учнів  готовності до вільного вибору того 

чи іншого варіанту особистісного професійного майбутнього [10, с. 6]. 

«Образ «Я»» є ядром, навколо якого формуються провідні мотиви 

особистості [13, с. 539], зокрема й у виборі професії. Сформованість «образу 
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«Я»» є однією з умов відповідності вимог різних професій і ефективної 

реалізації свого психологічного потенціалу (в тому числі інтелектуального) в 

майбутній професійній діяльності. 

На розвиток уявлення про себе впливають різні чинники: сім'я, 

спілкування з ровесниками, дорослими, засоби масової інформації тощо. Але 

не завжди в цих умовах «образ «Я»» школяра відповідає його реальним 

психологічним характеристикам [11, с. 307]. Тому формування  в умовах 

загальноосвітньої школи «образу «Я»» учнів здійснюється керовано. 

Концепція передбачає формування «образу «Я»» у співвідношенні його зі 

світом професій і з наступним напрацюванням в учнів  умінь складати 

особистий професійний план у новому навчальному курсі «Твоя професійна 

кар’єра». Завданням його є підвищення рівня професійної компетенції учнів 

та формування у них позитивного сприйняття і відчуття особистісної 

цінності, готовності вибрати той чи інший варіант свого професійного 

майбутнього.  Засобами педагогічної дії і аналізу педагоги виявляють 

інтереси і схильності особистості. Якщо інтерес супроводжується активною 

діяльністю, якщо людина наполеглива в досягненні своєї мети, переборюючи 

труднощі і перепони, отже можна говорити не просто про інтерес, а про 

схильність. Інтерес виражається формулою «хочу знати», а схильність «хочу 

зробити». Професії краще всього обирати згідно із своїми стійкими 

інтересами і схильностями. Якщо життєві професійні плани пов’язані з 

особистісними інтересами, можна говорити про професійні інтереси [1, с. 

34]. 

Розвиваюча психодіагностика є одним із методичних засобів, що 

цілеспрямовано допомагає учням передати новий вид знань. Вона передбачає 

використання в роботі з учнями комплексу методик, які забезпечують 

можливість отримання кожним учнем інформації про свої індивідуальні 

психологічні якості [13] та їх відповідність вимогам тієї чи іншої професії, а 

також можливості розвитку їхніх психологічних якостей. Програма 

розвиваючої психодіагностики охоплює шість напрямів, які характеризують 
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індивідуальні психологічні ресурси особистості: психофізіологічний – 

психіка і поведінка виявлення основних якостей нервової системи; 

мотиваційний – особистісні нахили і інтереси, пов’язані з вибором професії; 

характерологічний – риси характеру, які виявляються в системі провідних 

відносин особистості – до діяльності, інших людей, самого себе, 

матеріального світу; емоційно-вольовий – типові для особистості емоційні 

стани, а також можливості вольової регуляції діяльності; інтелектуальний – 

формування інтелектуальних здібностей із врахуванням покажчиків 

інтелектуальних здібностей та інтелектуальної продуктивності і показників 

інтелектуальної діяльності; соціально-психологічний – взаємодії з людьми. 

Таким чином, розвиваюча психодіагностика є елементом профорієнтаційної 

роботи, оскільки в умовах психологічного самопізнання в учнів  формується 

«образ «Я»» в поєднанні когнітивної, емоційно-почуттєвої, регулюючої 

складових, а підвищення рівня рефлексії (самосвідомості) забезпечує 

можливість свідомого і обґрунтованого вибору учнями професії із 

врахуванням власних психологічних особливостей, а також більш повної 

професійної самореалізації в майбутній професійній діяльності. 

Створення в Росії кооперативів, акціонерних товариств, виробничих 

об’єднань, розвиток підприємництва якісно змінили зміст і структуру праці, 

підвищили її ефективність, що в свою чергу вимагає оволодіння учнями 

аналітичних підходів до професійної діяльності. За такого аналізу необхідно 

вміти ділити єдиний процес трудової діяльності працівника на окремі 

складові, диференціювати їх, узагальнювати і виділяти основні ознаки, які 

визначають зміст і структуру праці. Здатність аналізувати професійну 

діяльність формується в учнів за допомогою професіографії, предметом 

вивчення якої є професії та їх класифікація, а результатом 

професіографічного дослідження – професіограма. 

Діалектика загального, особливого та індивідуального дає змогу 

виділити рівні професіографічного опису професійної діяльності. Опис 

професійної діяльності визначає загальні орієнтири суб’єкта у світі праці за 
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рахунок виокремлення ознак професійної діяльності і формування на їхній 

основі психічних образів, які стимулюють розуміння характеристик світу 

професій. Для цього використовують технологічні (мета і засоби праці), 

соціально-психологічні (самостійність, індивідуальність, колективність 

праці), емоційно-вольові (міра напруження і відповідальності) складові 

професійної діяльності. Дослідники виділяють 53 складові, які утворюють 

сім типів класифікації: предмет праці (людина, техніка, природа, знакова 

система, художній образ); мета праці (гностична, перетворювальна, 

досконала); засоби праці (ручні, напівмеханізовані, механізовані, 

автоматичні, функціональні); проблемність трудових ситуацій (робота за 

алгоритмом, розв’язання проблем); колективність процесу праці 

(індивідуальна, колективна робота); відповідальність у праці (моральна, 

матеріальна); умови праці (побутові, на відкритому повітрі, мікрокліматичні, 

специфічні). Дані кваліфікаційні складові дозволяють використовувати 

модульний принцип опису професії у вигляді формули професії. 

Інформаційно-довідковий опис спрямований на виокремлення економічних, 

технологічних, медичних і психологічних характеристик професійної 

діяльності, знання яких необхідне учням для більш детального аналізу і 

розуміння специфіки професії, що обирається. Він використовується в якості 

методичного засобу для аналізу професії при виявленні в школяра стійкого 

інтересу до певного виду діяльності [10, с. 8]. 

У функціональному описі професійно важливих якостей і медичних 

обмежень до професійної діяльності зазначаються нормативні 

характеристики. На цьому рівні опису використовується інформаційно-

методична психограма і психографічна характеристика професії. 

Інформаційно-методична психограма описує технологічні операції та 

психологічні функції, які реалізують ці операції. За допомогою 

психографічного матеріалу школярі детальніше ознайомлюються із 

специфічними вимогами професії і її збігами із індивідуальними інтересами 

та особливостями працівника. 
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Психічні процеси, функції, способи їх реалізації професіоналом, 

зберігання і переробка інформації, можливості керування увагою, емоційно-

вольовою сферою, психомоторикою, особистісні характеристики 

зумовлюють психографічний опис. Отримуючи професіографічну 

інформацію, вивчаючи і осмислюючи зміст праці та його вимоги до 

особистості, учень розвиває здатність до аналізу професійної діяльності. У 

цьому процесі вчитель включає учня в саморозвиток, самопідготовку, 

самоосвіту, самовиховання засобами довідникової, технологічної та 

методичної літератури. 

Для формування в учнів здатності до аналізу професійної діяльності 

використовуються й інші прийоми: навчання умінню виявляти кваліфікаційні 

ознаки професійної діяльності, проводити порівняльний аналіз професій і 

визначення формули професій; оголошення відомостей про вакансії, 

порівняння різних професій на основі загального критерію при організації 

професійних проб; розробка спеціальних описів професій, що розкривають 

специфіку типу професій, короткої характеристики технологічних, 

психологічних параметрів діяльності персоналу, формули професії; 

включення в практику індивідуальної профконсультації аналізу 

характеристики професійної діяльності; використання виокремлених 

кваліфікаційних критеріїв і формул професії в процесі оцінки здібностей 

учнів до аналізу професійної діяльності завдяки модифікації формули Ф-

тесту за 53 кваліфікаційними ознаками [12, с. 21]. 

Слід зазначити, що зарубіжні вчені та практики значну увагу 

приділяють удосконаленню та розробці нових професійних проб, за 

допомогою яких проводиться професійне випробовування, яке моделює 

елементи конкретного виду професійної діяльності та сприяє свідомому та 

обґрунтованому вибору професії. Під час професійних проб: учням надають 

інформацію про конкретні види професійної діяльності; моделюють 

елементи різних видів професійної діяльності; визначають рівень готовності 

учнів до виконання професійних проб; забезпечують умови для якісного 
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виконання професійних проб. Процес професійних проб передбачає 

актуалізацію отримання знань і розуміння виду професійної діяльності, 

формування початкових умінь і розуміння уявлень про себе як проба-

перевірка, випробування властивостей суб’єкта професійної діяльності. При 

розробці та удосконаленні професійних проб використовуються 

напрацювання професора С. Фукуями, згідно з якими професійна проба є 

найважливішим етапом професійної орієнтації. Процес професійних проб 

необхідний учню для отримання досвіду в роботі, яку він обрав і намагається 

визначити, чи відповідає характер цієї роботи його здібностям та умінням. 

Диференціюються вони за віком учнів, рівнем готовності до їх виконання, за 

змістом, формами і методами. Вони включають комплекс теоретичних і 

практичних знань, які моделюють основні характеристики предмета, 

завдання, умови і знаряддя праці, ситуації з виявлення професійно важливих 

якостей, що дає учням можливість аналізувати власні можливості в 

опануванні професії. Їх ефективність залежить від об’єктивних (структура, 

зміст, умови проби) та суб’єктивних (фізіологічні, психологічні) факторів. 

Програми професійних проб розроблені згідно з вимогами професій. 

Здійснюються вони двома етапами: підготовчий (виділення діагностичної і 

навчальної складової) та практичний. Програма та зміст підготовчого етапу 

забезпечує зв’язок професійних проб з основними компонентами 

професійного самовизначення. Практичний етап проби складається з трьох 

напрямів і трьох рівнів складності. Перший рівень вимагає від учнів 

сформованості професійних умінь, достатніх для реалізації на рівні 

виконання. Другий рівень має виконавчо-творчий характер, в ньому 

передбачаються елементи раціоналізації професійної діяльності. Третій 

рівень вимагає від учнів планування своєї роботи, постановки мети, аналізу 

результатів професійної діяльності.  

Інтеграція технологічного, ситуативного і функціонального аспекту 

дозволяє створити цілісний образ професії [7]. Технологічний аспект 

характеризує операційну сторону професії і дає змогу виявити рівень 
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оволодіння учнями певними професійними уміннями. В завдання цього 

аспекту входять вправи з відпрацювання прийомів роботи знаряддями праці, 

які використовуються в певній професії. Особливістю змісту цих завдань є 

відтворення предметної сторони професійної діяльності. Ситуативний аспект 

відтворює змістову сторону професійної діяльності та відзначає предметно-

логічні дії, які в неї входять. Виконання цих завдань потребує від учнів 

певних осмислених дій на основі досвіду і знань, отриманих в процесі 

підготовки до виконання проби. Функціональний аспект відтворює 

структурно-функціональну сторону професійної діяльності. Його завдання 

спрямовані на моделювання професійної діяльності в цілому і активізують 

потреби, установки, цілі, мотиви, що впливають на напрям професійної 

діяльності. Щоправда досягти оптимального задовільного внутрішнього 

стану в результаті професійних проб без додаткових занять неможливо. Для 

учнів, які успішно пройшли професійні проби, зацікавились і бажають 

поглибити свої знання, уміння і навички в конкретному професійному 

напрямі, можуть організовуватись заняття в позаурочний час. Розглядаючи 

професійну пробу як завершальний цикл конкретних дій, передбачаються її 

діагностичні і навчальні можливості. Крім того, професійна проба, що 

моделює реальну професійну діяльність, стимулює формування адекватної 

самооцінки рівня готовності до професії, яка обирається, і сприяє реалізації 

принципу вільного професійного вибору [8, с. 11].  

Професійні проби можуть входити в структуру уроку або 

здійснюватися в позаурочний час, проводитись індивідуально або в групі 

учнів. Під час проведення проб школярі VIII ‒ ХІ класів пробують свої 

можливості за типами професій: людина-людина, людина-природа, людина-

техніка, людина-знакова система, людина-художній образ. Послідовність 

проб така. Спочатку проводять професійні проби, які відносяться до певної 

сфери професійної діяльності з предмета праці. Потім пробуються сили в 

наступній групі, яка складається теж з п’яти проб, що відрізняються від 

першої метою, засобами, знаряддями праці. Кожен учень випробовує себе в 
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усіх видах професійної діяльності, що допомагає йому максимально 

проаналізувати свої здібності, можливості, потреби відповідно до 

особливостей і вимог професійної діяльності. Акцентуємо увагу ще на 

одному аспекті, що впливає на похибку психолого-педагогічних 

рекомендацій – консультант у процесі бесіди має уточнити минулий досвід 

учня, який міг вплинути на його професійні наміри. Беручи до уваги тільки 

високі бали з тих чи інших сфер діяльності, консультант може дати не 

правильні рекомендації. Інтерпретація отриманих результатів – складний і 

неоднозначний процес, що потребує відповідної кваліфікації і навичок. [12, с. 

50]. 

У професійній пробі як завершальному етапі конкретних дій 

передбачаються діагностичні і навчальні можливості. Вона моделює реальну 

професійну діяльність, стимулює формування адекватної самооцінки рівня 

готовності до професії, що обирається, і сприяє реалізації принципу вільного 

професійного самовизначення. 

Особливого значення набуває оцінка здатності особистості до вибору 

професії, оскільки під час психолого-педагогічного процесу, який пов’язаний 

з розвитком, а отже, і зміною особистості, виникає необхідність оцінки його 

результативності, простежуючи при цьому динаміку та здійснюючи 

регулювання, корекцію та прогноз найважливішого життєвого процесу – 

професійного самовизначення. Розвиток професійного самовизначення учнів  

стимулює в їхній свідомості зміни, які обумовлені: розвитком умінь 

самоаналізу, накопиченням допрофесійного і професійного досвіду; 

можливістю формування здатності особистості вибирати професію, яка 

відповідає її інтересам, можливостям, здібностям і запитам сучасного ринку 

праці. Здатність особистості до вибору професії розглядається як динамічна 

характеристика професійного самовизначення і її зміни дають змогу 

проаналізувати динаміку адаптації в професії, а учню – виявити адекватність 

власних можливостей до вимог професійної діяльності. 

Здатність особистості обирати професію оцінюється за допомогою 
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образів-регуляторів, а також уяви про три компоненти «образу «Я»»: 

когнітивний – «я знаю»; емоційно-оцінювальний – «я відношусь»; 

поведінковий – «я дію». Крім того, кваліфікація професій за ознаками 

професійної діяльності включає технологічні, соціально-психологічні та 

емоційно-вольові характеристики [5] за допомогою яких в процесі 

оцінювання учень аналізує присутність ознак професійної діяльності в 

професійних пробах і визначає їх прийнятність та адекватність своїм 

можливостям та інтересам. 

Отримуючи кількісні покажчики оцінки здібностей до вибору 

професійної діяльності за допомогою методу інтересів, розробленого 

професором С. Фукуямою. Методичним інструментом є вдосконалений Ф – 

тест. При визначенні здатності до вибору професії використовуються дані 

учня та експертні оцінки батьків, учителів і друзів. Оцінка здатності 

визначається на основі кількісних показників: індексу самоаналізу; індексу 

аналізу професій; показників характеристик-вимог. На основі індексів 

визначається покажчик здатності до вибору професії. Вірогідність отриманої 

оцінки здатності до вибору професії підтверджується обчисленням показника 

відповідності обраної професії схильностям та можливостям учня [4, с. 14]. 

Так, аналіз свідчить, що як в Україні, так і в зарубіжних країнах перехід 

до нового соціально-економічного устрою зумовлює зміну ролі людини в 

соціально-трудовій сфері та господарській системі суспільства, перегляд 

вимог до неї як до особистості, так і до фахівця. Значущими стають такі 

особистісні якості людини-фахівця як моральність, комунікативність, 

інтелектуальність, володіння інформаційно-комунікативними технологіями, 

соціально-професійна мобільність, схильність до комерційного ризику, 

здатність приймати самостійні рішення і нести за їх відповідальність тощо. У 

системі господарювання виокремлюються особистісні складові – 

ініціативність,  стимулювання людських можливостей та творчих здібностей, 

створення умов для побудови соціально-професійної траєкторії. Відповідно 

можливості та зусилля системи загальної середньої освіти, територіальної 



238 

громади, батьків переорієнтовуються у напрямі адаптації учнів до нових 

виробничих відносин за рахунок створення умов для розвитку і формування 

особистісних якостей і цінностей з метою використання на ринку праці та 

побудові на цій основі стабільних міжособистісних відносин. 
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10. Программы для общеобразовательных учреждений. Твоя 
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профессиональная карьера 8 – 9 классы / С. Н. Чистякова, В. А. Власов, М. С. 

Гуткин, С. П. Зуева, Л. Н. Кабардова, В. В. Колинько. – М. : Просвещение, 

1997. – 97 с. 

11. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл 

Р. Роджерс; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1994. – 480 с. 

12. Формы и методы практико-ориентированной педагогической 

поддержки социально-профессиональной адаптации молодежи в условиях 

рынка труда / С. Н. Чистякова, В. П. Бондарев, Л. А.  Дмитриева. – Кемерово, 

2001. – 150 с. 

13. Хьелл Л. Теории личности: основные положения, исследования и 

применения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. – СПб. : Питер, 1997. – 606 с. 

 

3.2. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

СТАРШОКЛСНИКІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

3.2.1. Концептуальні підходи до соціально-професійної орієнтації учнів 

Реформа рамкових основ змісту загальної середньої освіти характерна 

для основної і старшої школи в країнах, які, розвиваючись, періодично 

коригують напрями шляхів поступу сучасних суспільних відносин і 

соціально-економічної  сфери. Мета цього реформаторського процесу 

зумовлюється: соціально-професійною орієнтацією учнів; формуванням 

компетентностей старшокласників; збереженням і розвитком національної 

культурно-історичної спадщини; запозиченням найкращих напрацювань 

людства на теренах цивілізованого світового співтовариства; входженням в 

Європейський і світовий полікультурний і економічний простір зі своїми 

перевагами, які стануть складовими загальнолюдських цінностей світового 

рівня тощо. Складність полягає в узгодженні існуючого навчально-виховного 

комплекту в основній і старшій школі з суспільними та соціально-

економічними потребами регіонального й державного масштабу, а також в 

необхідності організації його порівняльного супроводу з головними 
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сучасними світовими характеристиками. 

Цей процес спонукає до періодичного коригування навчально-

виховного комплекту для учнів 8-11 класів, зумовленого такими чинниками: 

на основі автентичних знань забезпечується поступ цивілізованого 

суспільства; технології, які сприяють доступу до цінної інформації, 

динамічно змінюються, стають надійнішими і швидшими (з моменту запиту 

інформації до моменту її отримання і використання); пропоновані навчальні 

програми для старшої школи, які базуються на принципах формування в 

старшокласників базових і спеціальних (профільних) знань, на момент їх 

впровадження часто не відповідають сучасним вимогам; молоде покоління 

потребує формування компетентностей, які допоможуть йому впоратись із 

сучасними і майбутніми викликами «знаннєвого» суспільства; традиційні 

програми базуються на вивченні фактологічного матеріалу, удосконаленні 

частини знань і потребують заміни на нові, в яких наголос робиться на 

розвиток навичок мислення, формування креативності, налагодження 

міжособистісних відносин тощо. 

Реструктуризація світових суспільних відносин та соціально-

економічних процесів вимагає періодичного оновлення змісту, методів і 

форм навчання [12]. Динаміка демократичних процесів і деформації навколо 

демократизації, зростання числа країн з ринковою економікою все гостріше 

порушує питання соціально-професійної орієнтації (базові й спеціальні 

знання і вміння) учнів 8-11 класів, і що повинне знати підростаюче покоління 

після закінчення загальноосвітньої школи, перед вступом до вищих 

навчальних закладів, в процесі входження у ринок праці тощо. Роль освіти як 

потужної складової соціально-професійної сфери аналізує Н. Г. Ничкало. 

«Нова доба потребує розвитку педагогічного знання з урахуванням загальної 

системи людинознавства, розвитку прогресивних традицій педагогічної 

антропології, створення сучасних наукових теорій і методики професійного 

розвитку і виховання особистості. Цілісній системі освіти має відповідати 

цілісна педагогічна наука, яка охоплювала б усі ланки державної і 
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громадської освіти та самоосвіти, сприяла розвитку неперервної освіти […].» 

[14, с. 211]. 

У сучасних умовах суспільного та соціально-економічного розвитку 

план дій з освітньої реформи основної і старшої школи полягає в уточненні і 

коригуванні навчально-виховного комплекту; в централізації й диференціації 

змісту навчальних програм, які містять базові й спеціальні складові, з 

послідовністю викладення того, що повинен знати і вміти учень; у 

формуванні критеріїв, показників і визначенні мети досягнень, до яких 

прагнуть учні; в періодичному моніторингу освітнього змісту з метою 

виявлення відповідності бажаному результату, а також її прогнозування і 

запобігання критичним ситуаціям; в упорядкуванні оцінювальних критеріїв, 

пов’язаних із засвоєнням інваріантної і варіативної складової змісту освіти, 

стандартами освітніх галузей і показниками, які забезпечують концентрацію 

уваги педагогів на результатах навчання; у зміщенні акцентів критеріїв і 

показників основної і старшої школи для підвищення якості навчально-

виховного процесу засобами планування, стимулювання, фінансування, 

моніторингу, покарання тощо.
 

Щодо соціально-економічної перебудови 

роботи загальноосвітньої ланки висловились В. М. Курило і В. П. Шепотько. 

«Сьогодні дедалі частіше використовуються такі процеси і предмети 

природи, з якими людство не зустрічалося у своєму повсякденному житті. 

Тому обов’язковою умовою вирішення поставлених технічних завдань 

стають відкриття в природі тих чи інших явищ і процесів, пізнання їх законів 

і їх різнобічних дій. В сучасний період потреби суспільства вимагають, щоб 

наука у своєму розвитку випереджала техніку і виробництво.» [16, с. 14].  

У «знаннєвих» суспільствах спостерігається тенденція зміни акцентів 

навчання для всієї старшої школи, а не окремої її частини (залежно від 

соціальної щаблини). Це зумовлене високим рівнем викладання для всього 

учнівського загалу незалежно від здібностей та суспільного статусу; 

пріоритетами в формуванні базових й спеціальних знань і вмінь, потрібних 

учню, а не повинності викладача у виконанні службових обов’язків; 
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запам’ятовуванням фактів для застосування знань і вмінь, які більше 

підходять для інформаційних-комунікативних суспільств та економік на 

знаннєвій основі. Але, вибудовуючи нове із запозиченого, не потрібно 

втрачати ефективно працююче власне. На підтримку власної національної 

освітньої системи  висловився А.І. Кузьмінський. «В останні роки помітною 

стала тенденція ігнорування національних надбань у царині освіти й 

виховання і сліпого копіювання, механічної екстраполяції чужого досвіду. Це 

своєрідне «мавпування».  Не можна не рахуватися з думкою 

К.Д.Ушинського: «Загальної системи виховання для всіх народів немає не 

тільки на практиці, а й у теорії, і німецька педагогіка не більше як теорія 

німецького виховання. У кожного своя особлива національна система 

виховання, а тому запозичення одним народом у іншого виховних систем є 

неможливим […].» [9, с. 12].   

Проведення освітянських реформ державного і регіонального рівня 

супроводжується обґрунтованою зміною навчально-виховних заходів з 

визначенням нових підходів в опануванні навчального матеріалу, що вимагає 

від основної та старшої школи досягнення позитивних результатів на новому 

рівні розвитку. Пропонована освітньою наукою соціально-професійно 

зорієнтована модель має пройти експериментальну апробацію, а 

впровадження для широкого загалу освітньої практики в основній і старшій 

школі відбуватиметься після закінчення експериментальної роботи і за 

позитивних результатів, відображених у висновках і відгуках (школа, сім’я, 

суспільні інституції тощо). Формування вимог для підсумкового 

внутрішнього й зовнішнього моніторингу в випускному класі старшої школи 

відбувається наприкінці навчання і збігається з термінами відбору студентів 

для вищих навчальних закладів. Своє бачення сутності національно-

регіонального компоненту аналізує Н. Г. Никифорова. «Слід відзначити, що 

національно-регіональний компонент доречний лише тоді, коли існують 

специфічні національно-регіональні запити. Їх відсутність прирівнюється до 

відсутності відповідного замовника і подальша робота з проектування змісту 
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освіти втрачає сенс. […] Національно-регіональний компонент передбачає 

введення відповідного змісту освіти […].» [13, с. 87]. 

В англійській і американській системах освіти навчально-виховний 

комплект старшої школи асоціюється  з тим, чого навчатимуть 

старшокласників, звертаючи увагу на мету, зміст, методи, форми навчання, а 

також педагогічний інструментарій. У німецькій старшій школі 

розглядається як навчальна система, яка описує річні навчальні програми за 

предметами разом із процедурою викладання в навчальних колективах. 

Специфіку устрою європейської системи освіти досліджувала Н. М. 

Лавриченко. «Так, Франція, […] маючи централізовану систему освіти, так 

само як Італія, Швеція, Люксембург прагне забезпечити мобільність та 

адаптивність освіти завдяки раціональному розподілу управлінських 

компетенцій міністерських структур і навчальних закладів на місцях. 

Школам не лише надається право, а й ставиться в обов’язок складати власні 

плани навчально-виховної та соціально-культурної діяльності. […] 

Педагогічні реформи у таких країнах, як Англія, Німеччина, Швейцарія […] 

полягають, навпаки, у посиленні державної регламентації […].» [10, с. 177]. 

Ці моделі можуть бути основою при формуванні універсальних підходів у 

процесі побудови навчально-виховних заходів. Але процес адаптації і межі 

коригування певних освітніх моделей перебуває в прямій залежності від 

завдань, які суспільство ставить перед державною освітньою системою. 

Освітяни і науковці країн, які у побудові соціально-професійно 

зорієнтованої освітньої системи для основної і старшої школи шукають 

допомоги ззовні (зокрема й в Україні) мають зрозуміти чому певна модель 

працює в тій чи іншій освітній системі окремо взятої країни, яка політика в 

галузі освіти стимулює ці зміни і які суспільні, «культурно-історичні й 

соціально-економічні характеристики» [19, с. 710] конкретних країн 

впливають на цей процес. 

У сучасному міжнародному освітньому просторі відображені певні 

підходи у побудові і періодичному коригуванні наступних основних освітніх 
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моделей: 

1. У класичному освітньому середовищі пропонована навчальна 

програма формується і деталізується на базі змісту навчання. Ця модель 

визначає мету освіти і формує відповідний зміст навчання в основній і 

старшій школі. Процес супроводжується вибором альтернативних «методик, 

які забезпечують виконання поставлених завдань, виходячи із можливостей 

педагогів на основі здібностей учнів» [1]. Результати навчання відображають 

можливість засвоєння матеріалу учнями. У подальшому їх використовують 

як аналітичну складову при корегуванні навчально-виховного комплекту; 

2. У моделі освітнього середовища на базі досвіду домінує процес 

забезпечення досягнення мети. Педагогам і управлінцям загальноосвітнього 

навчального закладу надається можливість самостійного прийняття рішень 

щодо організації навчально-виховного процесу. Використання цієї моделі 

потребує високого рівня освіти і вчительського досвіду. Завдання – 

забезпечення опису навчального досвіду на основі педагогічної майстерності. 

Недоліком є те, що ця модель важча для оцінки навчальних досягнень 

старшокласників; 

3. Модель освітнього середовища як рамкової структури визначає 

мету і загальні керівні принципи для фактичного його планування. Це 

всеохоплюючий документ, який описує загальну мету навчання, конкретну 

мету освіти і викладання окремих або кількох груп предметів. Такий підхід 

дозволяє розробку навчальних програм регіональним управлінням освіти і 

науки, школам і досвідченим учителям. За реалізації цієї моделі завданням 

органів державної влади є регулювання розподілу навчального 

навантаження, науково-методичний супровід, фінансування тощо. Перевага 

цієї моделі ‒ забезпечення якості освіти в старшій школі шляхом 

децентралізації. Але її реалізацію зможуть забезпечити висококваліфіковані 

педагоги, які живуть проблемами регіональної освіти не рахуючись з 

власним часом; 

4. Освітнє середовище на основі результатів базується на тому, що 
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саме старшокласник має вивчити в процесі навчання. Його особливістю є 

спрямованість викладання на точний опис очікуваних результатів навчання, 

яких треба досягти при вивченні різних предметів, а також надання вчителям 

детального переліку знань і навичок, якими повинні володіти 

старшокласники на певному етапі їх навчання в старшій школі. Ця модель 

дає змогу державним освітнім органам, педагогам, батькам і 

старшокласникам усвідомлювати можливості старшої школи через критерії і 

показники результативності навчання. Зазначений підхід робить зовнішнє 

оцінювання і тестування релевантним завдяки загальнопогодженим 

очікуванням, задекларованим у освітній системі; 

5. Продовженням напрацювань освітньої системи на базі результатів 

стала його модель на основі стандартів. Вона просувається у напрямі 

встановлення критеріїв знань і вмінь старшокласників з різних предметів на 

різних етапах шкільного життя. Особливістю моделі є встановлення єдиних 

державних стандартів для всієї загальноосвітньої ланки, які орієнтовані на 

окремі предмети і мають опис очікуваних результатів у процесі навчання. 

Вони є основою для розробки освітньої системи, а їх сильною стороною є 

здатність забезпечувати вимірювальні критерії, які в подальшому 

використовуються для оцінки якості навчання. 

Слід зауважити, що створити чітко визначений тип освітньої системи, 

який влаштує усі зацікавлені сторони, в принципі, неможливо. У 

міжнародному освітньому просторі практикується використання різних видів 

(пристосованих до місцевих умов) складових освітньої системи, акценти в 

яких розставляються з урахуванням як особистісних характеристик учнів, так 

і національних, і регіональних особливостей. 

Наступною проблемою при розробці навчально-виховного комплекту є 

забезпечення балансу між інтеграцією і сегрегацією. Хоч інтеграційні 

процеси певною мірою стосуються старшокласників, які потребують 

групового розподілу залежно від здібностей і особистісних характеристик, 

визначених учителями у співпраці з психологами. Складно визначити, якою 
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мірою освітня система має інтегрувати окремі шкільні предмети в групи і чи 

слід тримати традиційні шкільні предмети незалежними в освітньому 

процесі. Але існує думка про створення групи шкільних дисциплін для 

здійснення інтеграційних процесів з метою формування особистісних 

компетентностей. В. О. Подоляк вважає: «…ключова компетентність 

випускника має інтегративну основу, тому що її джерелом є різні сфери 

культури і діяльності: духовної, соціальної, інформаційної, естетичної, 

екологічної тощо. Компетентність випускника є базовою 

міждисциплінарною, вона вимагає значного інтелектуального, 

багатофункціонального розвитку, включаючи аналітичні, комунікативні та 

інші процеси…» [18, с. 202]. 

Залучення до розробки навчально-виховного комплекту вчителів як 

експертів обмежене та регулюється ознаками його моделі (змісту, досвіду, 

рамкової структури, результатів, стандартів). Реформи ж передбачають 

надання вчителю більшої свободи індивідуального вибору і надання школам 

ширших повноважень під час розробки комплекту. Але в країнах, де 

запроваджуються єдині державні стандарти, сформоване узагальнене і 

послідовне відображення знань і вмінь старшокласників, що обмежує реальні 

можливості впливу вчителів і школи на формування комплекту. Слід 

відзначити, що процес залучення вчителів до розробки комплекту 

уможливлює рух у напрямі підвищення їхніх професійних якостей, що в 

свою чергу відіграє позитивну роль в успішному опануванні навчального 

матеріалу старшокласниками. 

Нові підходи до реформування навчально-виховного комплекту 

передбачають систематизовану зовнішню оцінку роботи вчителів старшої 

школи загальноосвітньої ланки. Відповідно рівень знань старшокласників на 

регулярній основі визначається шляхом зовнішнього тестування 

відповідними установами. За допомогою різних заходів, разом з 

інспектуванням і перевіркою роботи педагогів, здійснюється зовнішній 

моніторинг старшої школи. Звідси виникає проблема розробки нових 
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критеріїв культури оцінювання, завдання яких полягає в налагодженні 

зв’язку між освітньою системою і оцінкою навчальних досягнень 

старшокласників. 

На сучасному етапі рівень знань старшокласників оцінюється за 

допомогою спеціально визначених критеріїв, які тільки частково 

пов’язуються із навчально-виховним комплектом. У такий спосіб поряд з 

організацію навчального процесу паралельно існує підготовка 

старшокласників до складання тестових завдань, розроблених за іншою 

критеріальною основою. 

Освітня система на базі стандартів задовольняє критеріальні функції 

викладацького і навчального характеру, а також функції об’єктивності 

оцінювання. Це стосується як систем, де старшокласники часто проходять 

зовнішні тести, результати яких оприлюднюються широкому загалу, так і 

систем, де оцінка знань проводиться вчителями з фіксацією результатів у 

класному журналі успішності. 

Зрозуміло, що підвищення рейтингу загальноосвітньої школи 

залежатиме від якості державної і регіональної складових навчально-

виховного комплекту. Розгляд соціально-професійно орієнтованої моделі за 

активної участі вчителів у процесі планування розглядається як інструмент 

динамічного розвитку старшої школи. Отримавши можливість реформування 

навчально-виховного комплекту, школа і викладачі свідомо включаються в 

творчий процес, що в результаті покращує мікроклімат і командну 

результативність на шляху створення якісного освітнього результату. Цей 

процес допомагає у створенні не лише якіснішого комплекту, а й надихає 

педагогічних працівників до «креативних дій в процесі організації і 

проведення навчально-виховних заходів, що в свою чергу дозволяє на 

новому рівні зрозуміти сутність освітніх проблем» [4] і окреслити напрями  

побудови перспективної моделі творчої школи. 

У міжнародному освітньому просторі паралельно із збалансованим 

створенням навчального комплекту спостерігається динаміка якісних 
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освітніх показників у старшій школі, розвиток в інших галузях освіти 

(спеціальна, інформаційні й комунікативні технології тощо), а також 

покращення відносин з батьками і соціумом на новому рівні розвитку 

міжособистісних, суспільних і соціально-економічних відносин. 

Реформування освіти є процесом, який регламентується експертною 

оцінкою і супроводжується постійним набуттям знань про освіту на 

національному рівні і в міжнародному масштабі [17]. Цей процес вимагає 

недопущення до освітньої реформи фахівців, знання і досвід роботи яких 

лежать в інших площинах. 

Розробка соціально-професійно зорієнтованої освітньої системи – це 

постійний процес, і неправильно було б розглядати його як проект 

обмежений у часі. Аналізуючи освітні реформи в окремих країнах світового 

співтовариства, можна окреслити найбільш суттєві зміни, які відбуваються в 

формуванні навчального комплекту. Але в сучасному швидкозмінному і 

непередбачуваному світовому просторі  навряд чи можливо розробити і 

запровадити універсальний комплект, який гарантовано 

використовуватиметься впродовж значного терміну. Тому є потреба 

допомогти вчителям старшої школи зрозуміти, що навчально-виховний 

комплект є «органічним механізмом, який допомагає педагогічному загалу 

знайти оптимальні шляхи в наданні якісної освіти старшокласникам і 

зорієнтувати їх на майбутні суспільні, соціально-економічні» [6] й 

професійні відносини. 

Стрижнем будь-якої освітньої реформи є розробка навчально-виховної 

системи. Але це не лише перелік тем, які належить викладати педагогічному 

загалу і вивчати старшокласникам. Найбільш складною функцією системи є 

спрямування політики оцінювання в русло загальної освітньої стратегії. Слід 

також мати на увазі, що якісно розроблена освітня система може сприяти 

вчителям у створенні власної освітньої школи, яка разом із забезпеченням 

рівного доступу до якісної освіти зніматиме частину суспільного 

напруження. 
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Рухаючись до вступу в Європейський Союз і світове співтовариство, 

помилковою буде думка про наявність універсальної європейської освітньої 

системи, однакових принципів і цінностей в світовому освітньому просторі, а 

також принципів, форм і методів викладання і навчання, яких дотримуються 

країни-члени. Безумовно, в багатьох країнах світу є глобальні напрацювання 

і на їх основі до регіональної освіти пред’являються певні стандарти 

(задоволення прав особистості на освіту, рівень кваліфікації, мобільність та 

інші норми), які треба брати до уваги. Але ці вимоги не можуть стосуватися 

фундаментальної складової навчально-виховних заходів, які є «самобутніми 

в окремо взятому національному загальноосвітньому просторі» [5]. Особливо 

країни Європи мають залишати багатовекторність освітньої системи, 

зберігаючи і збагачуючи вікові напрацювання в напрямі еволюційного 

становлення навчально-виховного простору, традицій, культури, суспільної 

та соціально-економічної структури. Україна на платформі Європейського 

Союзу має певні можливості для пошуку потенційних рішень через аналіз 

цивілізованого досвіду, який корисний тільки як джерело для реформування 

національного освітнього простору в старшій школі. Пряме перенесення 

освітньої моделі навіть з найпередовіших країн світу (США, Німеччина, 

Швеція, Швейцарія, Фінляндія тощо) на український загальноосвітній 

простір приречене на провал. 

Для отримання позитивних результатів у формуванні національної 

освітньої системи потрібне міцне фінансове підґрунтя і добре обладнана 

науково-практична дослідницька база. На даному етапі Україна може 

скористатися створеним підґрунтям (допомога міжнародних організацій, 

фінансування міжнародного банку, державне фінансування тощо) для 

проведення наукових досліджень з метою визначення і створення моделі 

національної освітньої системи із змістовним регіональним компонентом [2]. 

А на майбутнє має забезпечити умови для проведення неперервних 

досліджень з метою своєчасного і якісного коригування освітньої системи 

для старшої школи. Якісний національна система створює старшокласникам 
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підґрунтя для креативного росту і дає їм можливість адаптації в суспільне і 

соціально-економічне середовище на початковому етапі побудови своєї 

професійної траєкторії. 

Побудувати якісний державний і регіональний компоненти 

національної освітньої системи для старшої школи можливо, аналізуючи 

результати міжнародних досягнень в загальноосвітній ланці. 

Використання в національній освітній системі продуктивних складових 

зарубіжного досвіду потребує співставлення з державними можливостями у 

визначенні: джерел фінансування освіти (викладання, навчальне 

забезпечення, гаряче харчування, медичне обслуговування, елементи 

соціального захисту, транспорт тощо) в старшій школі; принципів 

формування навчальних класів; терміну навчання до моменту отримання 

базової освіти, а також ймовірності і терміну продовження навчання в 

старшій школі загальноосвітньої ланки; меж впливу (відсоток від загального 

змісту освіти) органів місцевого самоврядування і самостійності 

загальноосвітньої школи у формуванні складових освітнього комплекту 

(вивчення курсів за вибором школярів та їхніх батьків і спеціальна 

(профільна) освіта); можливостей задоволення спеціальних потреб, надання 

соціальної допомоги, а також створення підґрунтя для освітнього 

(особистісно орієнтований навчальний супровід та консультації) і 

особистісного розвитку; вибору елективних знань і плануванням 

післяшкільної освіти; критеріїв і покажчиків рівності доступу до якісної 

освіти; свободи вибору старшокласниками окремих складових освітнього 

компоненту на основі індивідуальних можливостей; створення гетерогенних 

груп; рівня академічних знань учителів; ступеня адміністрування в системі 

загальної середньої освіти з наголосом на сприяння, підтримку і розвиток чи 

на контроль; періодичності державних іспитів, тестувань і визначення 

рейтингу школи; критеріїв і покажчиків оцінки ефективності освітньої 

політики; шляхів виявлення і захисту досягнень, які становлять освітню 

цінність тощо. 
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Крім того, для забезпечення динаміки особистісного й суспільного 

розвитку, а також зняття напруження і уникнення неприємних дискусій в 

суспільстві, провідними в системі загальної середньої освіти України мають 

стати ідеї соціальної та освітньої справедливості й рівноправності. Важливо, 

щоб загальноосвітня система з періоду раннього дитинства до старшої школи 

була для школяра послідовною і наступною. 

У цьому висхідному процесі важливою передумовою є управління 

цілями. Окреслюється складова мети національної системи освіти – 

цілеспрямоване становлення міцнішої бази місцевого самоврядування і 

загальноосвітніх шкіл (у тому числі забезпечення педагогічними кадрами), 

які відповідають за практичну організацію соціально-професійно 

зорієнтованої освіти, що в свою чергу долучає до процесу створення рівних 

можливостей в освіті і водночас дбає про її високу якість. Особливості 

проектування муніципального освітнього простору окреслюють М. Я. 

Макарова, М. Р. Пащенко. «Муніципальний освітній простір досліджується 

як сукупність освітніх закладів і всіх соціальних інституцій, незалежно від їх 

форм власності й адміністративного підпорядкування, які знаходяться на 

території муніципалітетної освіти, а також державних і суспільних органів 

управління освітою, соціальних партнерів і структур, взаємодіючих в напрямі 

комплексного розвитку населення регіону і муніципальної освіти» [11, с. 66]. 

Для того, щоб освіту систематизувати на держаному рівні, потрібне 

створення нормативно-правової бази, ухваленої урядом (щодо цілей освіти й 

розподілу навчального навантаження) за попереднім узгодженням з органами 

місцевого самоврядування (включаючи школи, які завершать роботу над 

своїми комплектами), управлінськими і суспільними структурами. Можна 

законодавчо визначити систему, в якій національна освітня система 

впливатиме не лише на регіональні освітні моделі, а й на підготовку 

педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах, діяльність органів 

місцевої влади, видавців навчальної літератури, управлінської і громадської 

навчально-виховних систем тощо. Якість шкільного життя залежить від 
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багатьох чинників (навчальних планів, професіоналізму вчителя, 

матеріально-технічного забезпечення тощо), але ключовим є рівень 

підготовки і працездатності педагогічних кадрів. Тому відповідний рівень 

професіоналізму вчителя мають забезпечити університети, а органи місцевої 

влади дбати про підвищення їх професійної майстерності відповідно до 

сучасних вимог.  

При плануванні органами місцевої влади і школами регіонального 

освітнього компоненту з одночасною орієнтацією на національний, беруться 

до уваги стратегічні плани міської громади (регіональна стратегія розвитку, 

безпека, соціальне забезпечення сімей, запобігання негативним звичкам у 

підростаючого покоління тощо). У регіональному освітньому компоненті 

відображаються шляхи організації навчально-виховного процесу на всій 

території місцевої громади і в кожній школі окремо. У даному випадку 

держава забезпечує підтримку як на загальнодержавному, так і на місцевому 

рівнях шляхом надання їм значної свободи в професійно-креативній 

діяльності. 

Аналіз показує, що стратегічним в освітній практиці є визначення мети 

навчально-виховного процесу, а не деталізація основного навчального змісту 

і освітньої діяльності. Тому в національній освітній системі враховуються всі 

аспекти життя старшої школи й визначається орієнтація старшокласників на 

майбутнє. Він характеризує «ціннісні орієнтації, завдання й структуру освіти, 

навчально-виховну концепцію, навчальне оточення, культурологічну основу і 

основні психолого-педагогічні підходи» [3], рівень міжпредметного 

інтегрування на основі взаємодії вчителів, періодичність консультування, 

порядок здійснення оцінювання навчальних досягнень старшокласників, 

організацію позашкільних заходів і взаємозв’язок з родинами. Освітніми 

цілями передбачається формування у старшокласників компетентностей, 

необхідним для ефективної їх життєдіяльності в сучасному і майбутньому 

швидкозмінному світі. 

На етапі планування і впровадження національної освітньої системи 
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передбачається взаємодія місцевих органів влади й суспільної та соціально-

економічної структур із старшою школою в таких напрямах: соціально-

професійної орієнтації; соціального захисту та охорони здоров’я; уточнення 

критеріїв постійного оцінювання і показників розвитку регіональної 

освітньої системи; самооцінювання школою навчальних досягнень 

старшокласників, стану їх здоров’я, добробуту тощо. Результатом взаємодії 

має стати визначення слабких місць у регіональному освітньому просторі й 

напрацювання механізму для усунення існуючих недоліків. 

Для динамічного розвитку шкільного співтовариства важливо мати 

внутрішню потребу в неперервному ситуативному навчанні і самонавчанні 

всіх учасників навчально-виховного процесу. В ситуативному навчанні 

важливу роль відіграє навчальне оточення, включаючи культурологічну 

основу сім’ї і соціуму з прилеглою територією, а також потенціал, який 

використовується в процесі навчання. У зв’язку з цим культурний рівень 

загальноосвітньої школи повинен знаходитись у поступі, мати відкритий 

характер, підкріплений готовністю надання школою, а за необхідності 

органами місцевої влади, щоденної соціальної і навчально-виховної 

підтримки старшокласників. 

Слід зазначити, що в одній групі навчаються старшокласники з різними 

здібностями. Вони очікують від вчителя індивідуального підходу. Тому 

важливо сформувати в учителя не лише вміння розпізнавати навчальні 

проблеми старшокласника якомога раніше, а й здатність знаходити ефективні 

механізми подолання невдач, орієнтуючи особистість на індивідуальний 

шлях до саморозвитку знань і вмінь. Оцінювання їхніх навчальних досягнень 

має базуватися на досягненні мети, підтриманні інтересу до навчання, 

візуалізації навчально-виховного прогресу і зміцненні самоповаги. 

Актуальним є пошук розумного балансу між академічними 

досягненнями старшокласників та їхнім внутрішнім комфортом і 

благополуччям. Цього можливо досягти через поступ старшої школи до 

креативної діяльності шляхом одночасного створення атмосфери «жаги 
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самостійного отримання академічних знань і відчуття захищеності, дружби, 

турботливості оточення тощо» [15]. У зазначеному контексті важливими є 

підтримка і супровід самоосвіти і самовиховання старшокласників в 

індивідуалізованому соціально-професійно зорієнтованому навчально-

виховному процесі й особистісному становленні. 

Створення національної освітньої системи має відбуватися паралельно 

із відстоюванням позицій регіонального і шкільного навчально-виховного 

комплекту в цілепокладанні якості освіти. Органи місцевої влади для 

забезпечення соціально-професійно зорієнтованого навчально-виховного 

процесу повинні турбуватися про створення методичних рекомендацій 

регіонального рівня і вибудовувати структуру, яка забезпечує кооперацію 

школи з суспільними інституціями. Завдання ж регіональної управлінської 

освіти і загальноосвітньої ланки – створення шкільних навчально-виховних 

комплектів з урахуванням місцевих особливостей, які підлягають 

коригуванню в процесі щорічного планування навчально-виховного процесу. 

У забезпеченні рівного доступу до освіти й високої якості викладання, 

а також гарантування справедливого оцінювання навчальних досягнень 

старшокласників важливу роль відіграє підготовка і застосування єдиних 

критеріїв оцінювання для кожного навчального предмета. Напрацьовані 

критерії визначення рівнів знань, умінь, навичок зумовлюватимуть 

коригування навчально-виховного комплекту. При цьому структура та окремі 

елементи регіонального і шкільного освітнього компоненту не тільки 

співпадатимуть з національним, а й стануть провідними і обов’язковими для 

виконання. 

Органи місцевої влади і старша школа в процесі оцінювання 

ефективності своєї роботи повинні «висвітлювати діяльність школи через 

показники, доступні для батьків і широкого загалу» [8]. Це уможливить 

педагогам формувати інтегративне розуміння мети, процесів і результатів 

діяльності старшої школи й регіональної освіти в цілому. 

На державному рівні оцінювання, базоване на вибіркових даних 
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моніторингу навчальних досягнень старшокласників з окремих навчальних 

предметів, дослідницько-орієнтоване оцінювання їхньої природної 

обдарованості, а також здібностей учитися в певному освітньому напрямі 

уможливлює визначення рівня якості і ефективності національної системи 

освіти. В результаті аналізу окреслюються гендерні, мовні, етнічні 

відмінності регіонального характеру, які відображають рівень засвоєння 

соціально-професійно зорієнтованого освітнього комплекту і типові 

проблемні моменти у навчальному процесі. Ця інформація використовується 

для визначення в старшокласників мети, намірів, мотивів, прагнень, ідеалів 

тощо. Важливо, щоб учасники моніторингового процесу отримували 

результати аналізу не лише про свій навчальний заклад, а й результати всіх 

учасників, що дасть можливість їх порівняння із загальнодержавними для 

окреслення напрямів подальшого поступу. 

Привертають увагу проблеми формування завдань і базових цінностей 

шкільної культури і навчального середовища, концепція навчальних підходів 

в освітній діяльності. Педагоги формулюють своє ставлення в досягненні 

мети на певних рівнях навчання шляхом залучення до співпраці з школами й 

суспільними інституціями старшокласників, окремих навчальних груп, 

батьківського загалу. Особливо в старшій школі обов’язковими є співпраця і 

залучення старшокласників, їхніх батьків і всієї шкільної спільноти до 

процесів планування і впровадження спеціальної (профільної) складової 

освітнього компоненту. Під час визначення завдань соціально-професійно 

зорієнтованого навчально-виховного процесу і мети впровадження шкільних 

предметів, а також розподілу шкільних годин, педагогічні працівники 

проводять обговорення цих питань з батьками, розкриваючи своє бачення 

поступу особистості, місцевої громади й суспільства на сучасному і 

майбутньому етапах розвитку. Ними продумуються шляхи (теоретичні, 

методологічні, методичні, організаційні, практичні) досягнення на практиці 

визначеної стратегічної мети. 

Водночас, забезпечити взаємозв’язок національного й регіонального 
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освітнього компонентів є одним із питань управлінсько-громадської 

структури державного рівня. Її функції поєднують потреби щоденного життя 

старшої школи з національною та міжнародною суспільною і соціально-

економічною політикою, а також налагодження механізму реагування на 

недоліки і їх усунення. 

Особливого підходу потребує створення прогресивних програм 

розвитку старшої школи і післядипломної педагогічної освіти. Розробка і 

реалізація цих програм уможливить підтримку місцевими органами влади 

старшої школи в роботі над побудовою регіональної освітньої системи та 

впровадженням державної освітньої політики; забезпечення динаміки 

педагогічної майстерності на новому рівні особистісного і суспільного 

розвитку; поглиблення, розвиток і взаємозв'язок природничо-математичного, 

технологічного, художньо-естетичного та інших розділів, відображених у 

державному освітньому компоненті. 

Запорукою успіху загальноосвітньої системи певної країни є 

висококваліфіковані та мотивовані вчителі. Такий вчитель формується 

поетапно, його соціальний статус, соціальні виплати і гарантії мають бути 

високими. Підготовка висококваліфікованого вчителя старшої школи 

«відбувається в процесі поєднання самонавчання і викладання з науковими 

дослідженнями» [7].  В цьому процесі відбувається формування у вчителя 

здатності до самостійного аналізу і розв’язання проблем на етапі перегляду 

власної педагогічної діяльності за допомогою освітньої науки і системи 

післядипломної педагогічної освіти. 

Закономірно, що атмосфера взаємин у середовищі спілкування 

старшокласників, як і в суспільстві, змінюється. Тому на старшу школу 

загальноосвітньої ланки особливо покладається розробка навчально-

виховних заходів, спрямованих на збалансований розвиток, добробут і стан 

фізичного й психологічного здоров’я старшокласників. У зазначеному 

контексті до педагогічних колективів зростатимуть вимоги в царині 

розширення сфер впливу на особистість і соціум. Зазначимо, що для 
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педагогічної практики старшої школи це означатиме напрацювання системи 

заходів, цілеспрямованих на максимальне вирішення соціально-професійних 

потреб старшокласників і їхніх родин. 

Одним із видів таких потреб є досягнення певного рівня 

справедливості й рівноправності в соціально-професійно зорієнтованому 

навчанні, де увага зосереджується на індивідуальній підтримці в процесі 

навчання, що в гетерогенних групах сприятиме особистісному розвитку в 

загальнодержавному масштабі. Це зумовлює активну участь 

старшокласників у плануванні й навчанні, співпраці і взаємодопомозі, 

сприятиме формуванню особистісної відповідальності і підвищенню рівня 

готовності до продовження навчання в системі неперервної освіти та 

формуванню відносин на ринку праці. 

Наступною суспільною, соціально-економічною та психолого-

педагогічною проблемою є скорочення рівня народжуваності і міграція 

населення в міста. Розв’язати її лише регулюванням кількості навчальних 

закладів неможливо. Проблему слід розв’язувати в площині покращення 

якості освіти на всій території країни шляхом міжрегіональної кооперації 

(укладення договорів) для забезпечення високого рівня соціально-професійно 

зорієнтованого навчально-виховного процесу і задоволення освітніх потреб. 

При цьому одним із невикористаних сьогодні резервів є часткове віртуальне 

навчання (навчально-інформаційний банк загальноосвітньої ланки), яке за 

умови створення певного психолого-педагогічного підґрунтя і супроводу 

забезпечуватиме додатковий інформаційний ресурс всім учасникам 

освітнього процесу. 

У результаті аналізу окреслюється роль учасників впровадження 

державного і регіонального освітнього компоненту, які, поряд із контролем 

за динамікою розвитку визначених напрямів, виявляють здатність до 

формування висновків за результатами реформи й сприяють усуненню 

існуючих недоліків. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що створення чітко визначеної 
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загальнодержавної соціально-професійно зорієнтованої освітньої системи для 

старшої школи, не кажучи вже про профільну, яка влаштує всі зацікавлені 

сторони (старшокласників, батьків, регіони, державу тощо) в принципі 

неможливо. Але практика використання пристосованих до місцевих умов 

складових різних варіантів освітніх моделей, акценти в яких розставляються 

з урахуванням національних і регіональних особливостей, зможе 

максимально задовольнити освітні запити старшокласників. Закономірним у 

цьому процесі має бути особистісний і колективний рух на шляху створення 

державної освітньої системи, його періодичне коригування залежно від 

характеру змін і напрямів розвитку, а також пошук у сучасних умовах 

оптимальних шляхів поступу особистісного, суспільного та соціально-

економічного характеру. 
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3.2.2. Соціально-професійна орієнтація учнів 

З огляду на процеси становлення і розбудови України, зважаючи на 

входження країни в глобальний інформаційний і освітній простір, 

особистість і суспільство спрямовують свої зусилля на самоідентифікацію і 

самоствердження, прагнучи гідного місця на політичній та соціально-

економічній карті світу. У цьому процесі одне із завдань полягає в 

облаштуванні політичної, економічної, гуманітарної, соціальної, професійної 

сфер, а також виправленні деформацій, що виникли в них на сучасному етапі 

розвитку людини і суспільства [7]. 

Водночас, забезпечити соціальне спрямовання, демократію, правовий 

статус держави, її трансформування у світовий інтеграційний процес з 

конкурентоспроможною економікою, здатність вирішувати найскладніші 

питання свого поступу в умовах швидкозмінного середовища можливо за 

умови наявності та практичної реалізації завдань, визначених у стратегії 

розвитку. 

У концепції стратегії розвитку суспільства виокремлюється сфера 

освіти, науки, економіки, визначається, їх роль у: створенні нових 

виробничих технологій; реалізації програми соціокультурної інтеграції в 

світове співтовариство;  розвитку людей та забезпеченні рівня їх життя; 

соціально-професійній орієнтації учнів тощо[11]. 

Соціально-професійну орієнтацію учнів ми розглядаємо як процес 

входження (спрямування) особистості в систему соціальних і професійних 

відносин на різних етапах розвитку з урахуванням вікових особливостей, за 
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рахунок формування знань, умінь, якостей, цінностей, норм тощо, які дають 

змогу їй функціонувати в умовах швидкозмінного середовища. 

Слід зазначити, що процес соціально-професійної орієнтації учнів 

ускладнюється спрямованістю сучасного цивілізаційного процесу в Україні 

до глобалізації. У цьому процесі зростає значущість ідейної, духовної, 

гуманітарної сфер; застосування високих інформаційних технологій, 

постіндустріальних принципів суспільного розвитку; підвищення ролі 

інтелектуального капіталу, соціальних і гуманітарних чинників економічного 

прогресу; утвердження базових засад розвитку, що сприяють економічному 

зростанню і розподілу його результатів; розширення можливостей людей до 

самоствердження, благополуччя тощо[14].  

Водночас, відкриваючи перед суспільством певні можливості 

(розширення обміну товарами та послугами, інформаційне забезпечення, 

технології і капітал, взаємодію у гуманітарній сфері, культурне і духовне 

збагачення особистості), глобалізація несе й істотні загрози, зумовлюючи 

розмежування країни на цивілізаційну і периферійну частини, поглиблюючи 

деформацію в соціально-економічній сфері. У цьому процесі важливо 

враховувати тенденцію переходу до полікультурного світового 

співтовариства, в якому основою взаємодії держав, їх економік має стати 

регіональна інтеграція; етичні зобов’язання людей відносно одне одного з 

погляду їхнього стану у вигляді правил, які змінюються залежно від суб’єктів 

застосування у процесі життєдіяльності людей. 

Процес інтеграції України в світове співтовариство періодично 

змінюватиме всі сфери життя людей і державних інституцій, не омине він і 

освітньо-наукової галузі. Зміни в різних сферах життєдіяльності людини 

потребують ціннісних корекцій в освітньо-виховному процесі. Освіта і 

педагог мають бути мобільними у процесі реагування на зміни різного 

характеру, що відбуваються у взаємовідносинах людини і держави, людини і 

світу, держави і світу. Зумовлюватимуться вони насамперед глобалізацією. Її 

не можна зводити лише до зближення народів, створення дедалі більшого 
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економічного простору, інформаційного середовища. Глобалізація означає 

загострення конкуренції між державами-націями, набуття нею глобальних 

масштабів, поширення не тільки на економіку, а й інші сфери 

життєдіяльності країн. З огляду на зазначене, учням важливо доносити 

необхідність згуртування громадян, найбільш повне усвідомлення 

національних інтересів у кожній сфері життєдіяльності і їх послідовне 

відстоювання у конкурентних взаємовідносинах з іншими державами[]. 

Визначивши орієнтири на входження в світовий освітній і науковий 

простір, у країні слід модернізувати освітню діяльність у контексті 

загальновизнаних світових вимог. Науковці і практики мають напрацювати 

програму приєднання до європейських і світових процесів у  побудові  

системи неперервної освіти, спрямованої на соціально-професійну 

орієнтацію особистості. Складовою цієї програми є побудова освітньо-

виховної системи загальноосвітньої і професійної ланок. Уваги потребують 

проблеми фундаменталізації змісту загальної і професійної освіти, 

проектування цілісного процесу професійного навчання виробничого 

персоналу в різних педагогічних системах, формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця. 

Система освіти загальноосвітньої ланки створює умови, за яких більша 

кількість учнів, скориставшись усіма перевагами й здобутками національної 

системи освіти і науки, а також досвідом світового співтовариства, визначає 

духовні, культурологічні, соціально-професійні й інші пріоритетні 

загальнолюдські цінності, що мають бути мобільними та 

конкурентоспроможними на світовому ринку праці [2]. Загальноосвітня 

школа є установою, яка ініціює в регіоні створення базових особистісних 

умов і можливостей для соціально-професійної орієнтації молоді та адаптації 

їх до умов швидкозмінного середовища. Освіта як особлива соціальна 

інституція залежна у своїй організації від особливостей структури й 

функціонування інших суспільних підсистем (економічної, політичної, 

соціальної), що зумовлює посилення значення умов соціально-професійної 
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орієнтації у процесі налаштування суб’єкт-суб’єктних взаємозв’язків. 

Важливо, щоб у ході соціально-професійної орієнтації учнів 

визначальними критеріями в рамках організації і проведення навчально-

виховного процесу стали: зміст освіти і якість підготовки; зміцнення довіри 

між суб’єктами освіти; відповідність принципам внутрішнього і зовнішнього 

ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на загальноосвітньому 

етапі, а також на етапах підготовки у ВНЗ і після їх закінчення; посилення 

конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти. Постіндустріальна 

ситуація вимагає від нашого суспільства переходу на новий рівень 

соціокультурного розвитку, фундамент якого складатимуть зразки діяльності 

і поведінки, які ґрунтуються на фундаментальному знанні і розумінні 

механізмів самореалізації природи, суспільства і усвідомлення їх еволюції з 

метою стійкого розвитку людства. У процесі формування особистості успіхи 

будуть зв’язані з підвищенням розвивального і виховного потенціалу; 

виходом освіти за рамки технологічної парадигми; втіленням в ній ідей 

культуродоцільності, гуманітаризації, реалізації принципу 

природовідповідності; виходом на передній план цілісного знання. 

Освітньо-наукова галузь має створити в системі неперервної освіти 

структурований навчально-виховний простір, конкурентоспроможний 

світовим аналогам. Складовою цього простору є загальноосвітня і профільна 

школа, що потребує визначення пріоритетів у змісті навчально-виховного 

процесу і розробки внутрішніх і зовнішніх державних і громадських систем 

контролю за якістю освіти. 

Слід звернути увагу на розбудову соціально-професійно орієнтованої 

загальної і профільної школи. Це передбачає формування таких cyтнicних 

характеристик: зміна освітньої парадигми зі знаннєвої на смислову, тобто 

зміщення пріоритетів освітнього процесу в бік розвитку психічних, фізичних, 

інтелектуальних, морально-етичних та інших сфер особистості; концентрація 

зусиль на формуванні культури практичного інтелекту і вихованні креативної 

особистості, її індивідуальності і свободи, вільної, із самостійним мисленням, 
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здатної пропонувати усвідомлені самостійні рішення; забезпечення 

необхідних організаційно-педагогічних, морально-психологічних та інших 

умов для успішного досягнення зазначеної переорієнтації навчально-

виховного процесу [13, 1]. 

Одним з компонентів соціально-професійної орієнтації учнів є зміст 

освітньо-виховного процесу. Універсальність змісту сприяє розпізнанню 

основ, якостей і мети учіння, а також процесів, які відбуваються навколо 

суб’єктів освіти, забезпечуючи їх знаннями для аналізу і прийняття 

адекватних рішень в окремих ситуативних життєвих моментах. Необхідно 

турбуватися і домагатися того, щоб майбутніх «діячів» навчити розпізнавати 

основи, властивості і цілі найважливішого зі всього, що існує, і того, що 

відбувається, щоб не трапилось їм нічого, про що вони не мали можливості 

висловити думку і що вони не могли б використати з певною метою розумно, 

без помилки, що може зашкодити. У змісті освіти відображаються складові 

нагромадженого людством соціально-економічного досвіду, який через 

міжособистісні стосунки, сім’ю, громаду, суспільні інституції передається 

молодому поколінню як загальноприйняті і загальновизнані засади і цінності, 

необхідні для формування особистості. Саме через зміст освіти визначається 

спрямованість навчально-виховного процесу, його пріоритети і характер [5]. 

У процесі побудови розвивального змісту освіти передбачається 

перегляд підходів до відбору і наповнення основних його компонентів. Вони 

визначаються основною метою гуманізованого навчально-виховного про-

цесу: формування духовної, гуманної, креативної особистості на основі 

інтелектуального (розумового) розвитку; задоволення запитів і інтересів, 

виявлення і розвитку здібностей особистості. Відношення розумового 

розвитку особистості до її духовного становлення  є важливим для доцільної 

організації виховного процесу, оскільки розумово розвинена людина 

характеризується більшою мірою моральності, ніж нерозвинена. У житті 

трапляється, що розумна й освічена людина не демонструє високої 

моральності. Отже, освітня наука і практика має з’ясувати, які чинники, крім 
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розумового розвитку, впливають на формування особистості на сучасному 

етапі розвитку. 

Закономірно, що перегляду потребує співвідношення структури 

основних компонентів змісту загальної і профільної освіти: знання про 

природу, суспільство, людину і способи її діяльності, мислення, техніку; 

життєвий досвід у практичній діяльності; досвід креативної діяльності; 

досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності, досвід підготовки до 

професійної діяльності. На сучасному етапі розвитку навчально-виховного 

середовища переважає «знаннєва» орієнтованість навчального процесу, з 

основним завданням – надавати учням якомога більше знань, вимагати їх 

відтворення як визначених шаблонів-зразків у процесі взаємодії з педагогом 

[9, 13]. 

Розставляючи акценти у цілях навчання, маємо визначити вплив таких 

компонентів змісту, які забезпечують формування рис креативної 

особистості. Творчі і новаторські учні формуються у процесі навчально-

проблемно-пошукової діяльності, яка передбачається і відображається у 

змісті навчання. Утім вирішення питання про місце самостійної проблемно-

пошукової діяльності учнів у процесі вивчення конкретного предмета, про 

визначення тієї частини знань і способів діяльності, що мають стати об’єктом 

проблемного навчання, має бути керованою вчителем у тісній взаємодії з 

учнем. Саме тому при напрацюванні рекомендацій для загальноосвітньої 

ланки (з кожної освітньої галузі і предмета) в навчальних програмах, 

науково-методичних рекомендаціях, підручниках і посібниках має бути 

деталізований зміст і обсяг системної креативної діяльності учнів, яку можна 

реалізувати у навчально-виховному процесі.
 

Навчання, уроки, виконання 

поставлених завдань, систематичне одержання оцінок не повинні стати 

єдиною і всепоглинаючою міркою. Учень мусить на власному досвіді 

переконатися, що його вимірюють за багатьма шкалами, до нього підходять з 

різних боків. Особистість відбудеться, якщо людина заявляє про себе, 

утверджується в діяльності, радіє за вагомі здобутки і результати власної 
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діяльності й переймається негативними. Гармонійне виховання полягає в 

тому, щоб моральне багатство багатогранної діяльності людини, яку ми 

виховуємо, накладалося на всі сфери духовного життя школи. Духовне життя 

школи збагачується в системі різноманітних дійових відношень особистості, 

яка формується, до навколишнього природного і суспільного середовищ, де 

моральне багатство стає провідним. Тож усе, що відбувається в школі, має 

глибокий моральний смисл [3]. 

Формуючи зміст освіти, маємо уникати суперечностей у навчально-

виховному процесі, які виявляються між вимогами державних інституцій і 

суспільства до загальної і профільної освіти учнів і їхніми власними 

потребами і інтересами. Максимально уникнути цих суперечностей можливо 

за формування нових підходів до визначення структури змісту загальної 

середньої освіти. У структурі враховується збалансованість особистісних і 

суспільних інтересів (обов’язкові для всіх вимоги державного стандарту 

до загальноосвітньої підготовки учнів (інваріантна складова змісту 

освіти) і забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти 

(варіативна складова змісту освіти)). Варіативна складова уможливлює 

вибір учнем предметів і курсів, які допоможуть йому долучитися до 

певних видів практичної діяльності. Але старшокласника слід 

підготувати до рівня, коли він свідомо вирішуватиме, які знання і в якому 

обсязі необхідні для побудови професійної кар’єри й реалізації життєвих 

планів [1].  

Побудові професійної кар’єри старшокласників сприяє зміст 

профільної підготовки у старшій школі. Під час організації профільного 

навчання зміст однієї освітньої галузі вивчається глибше і ширше 

(шляхом збільшення кількості навчальних годин, відведених типовим 

навчальним планом на вивчення групи відповідних профільних предметів 

певної галузі, а також уведенням додаткових предметів і курсів за 

рахунок варіативної складової), ніж передбачено інваріантною 

складовою, яка відображається в Типових навчальних планах 
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загальноосвітніх навчальних закладів. Максимально врахувати і 

задовольнити освітні потреби старшокласників можливо за умови 

визначення функцій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України регіональних управлінь освіти і науки та загальноосвітньої ланки 

у реалізації ідеї Концепції профільного навчання в старшій школі. За 

наявності двох і більше класів у старшій школі профілі навчання в 

загальноосвітній ланці регіону обираються і формуються під 

керівництвом місцевих управлінь освіти і науки на основі здібностей, 

освітніх запитів старшокласників, а також потреб регіонального і 

державного ринку праці. При цьому Міністерство освіти і науки, молоді 

та спорту України розробляє зміст навчання в профільній школі 

(включаючи зміст професійної підготовки) і забезпечує його 

відповідними навчально-виховними комплектами (програми, типові 

навчальні плани, науково-методичні рекомендації, навчальні підручники і 

посібники) [6].  

Проблемою, пов’язаною зі змістом загальної і профільної освіти, є 

розробка і науково-методичний супровід його «посильності» 

(обґрунтованим добором навчального матеріалу в певному обсязі і за 

рівнем складності) при вивченні учнями. Доведено, що надмірні 

психофізіологічні навантаження учнів знижують інтерес до навчання і 

погіршують їхнє здоров’я. Окрім того, засвоєння учнями навчального 

матеріалу, який характеризує його відтворення і застосування на 

практиці, відбувається здебільшого за сторонньої допомоги. Саме тому 

проблема наповнення й доступності змісту загальної і профільної освіти 

нині є актуальною. Скорегувати ці деформаційні процеси можливо за 

умови перегляду положень Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання в старшій 

школі. Йдеться про визначення або уточнення вимог до загальної і 

профільної підготовки через обов’язковий для всіх учнів зміст навчання і 

періодичний моніторинг рівня його засвоєння. Водночас ураховуються: 
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навчальні можливості учнів різного віку, які зумовлені їхніми 

здібностями і психофізіологічними можливостями; мінімізація (за добору 

елементів) змісту як передумова забезпечення його фундаментальності і 

чинник уникнення фактологічного матеріалу, який не несе суттєвого 

загальноосвітнього і профільного навантаження [10].  

Слід зауважити, що формувати зміст як посильний для засвоєння 

школярем потрібно, але не у формі зведення шкільної освіти до 

інтегрованих курсів, що спричинить вилучення з природно-математичних 

та інших предметів обґрунтувань і тверджень. Для того щоб сформувати 

дієву, самостійно мислячу особистість, здатну відстоювати особистісні і 

суспільні інтереси, протистояти безвідповідальним людям, у школі її 

треба вчити умінню доводити (переконувати) і розвивати здатність 

вирізняти правильні твердження серед хибних [4, 2]. 

Характерним для процесу мислення є вичерпність аргументації, 

чутливість до сумнівних, незаконних узагальнень і необґрунтованих 

аналогій, а також навички при розгляді всіх ймовірних варіантів. Він 

може бути сформований на базі шкільних навчальних доведень 

природничо-математичних, технологічних й інших освітніх дисциплін. 

Недоступність таких доведень для певної частини учнів пояснюється не 

їх складністю, а відсутністю в шкільній освітній практиці достатньої 

кількості вчителів, які володіють раціональними методиками навчання 

цих доведень, виокремлюючи умову і висновок твердження, що 

доводиться, аж до розуміння сутності, його логічної структури і видів 

[10].  

Аналізуючи зміст шкільної природничо-математичної, 

технологічної і художньо-естетичної освіти, доходимо висновку про її 

несучасність, застарілість навчального матеріалу, а в європейській і 

світовій освітній практиці вони систематично оновлюються. Слушно 

зауважити, що сучасність загальної і профільної освіти вимірюється не 

стільки тим, яку частку у їх змісті посідають новітні досягнення, скільки 
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тим, як вони сприяють формуванню психологічних, культурологічних, 

гуманітарних, соціально-професійних та інших цінностей особистості 

згідно з нинішніми навчально-виховними завданнями загальноосвітньої 

ланки. Сутністю освіти наразі є сформований кінцевий результат на основі 

шкільного загальноосвітнього і профільного компонентів, доступних для 

учнів і максимально зорієнтованих на практичну реалізацію в процесі 

діяльності.  

Зазначимо, що характер змісту загальної і профільної освіти 

визначається обраною стратегією його формування. Зупинимось на двох 

основних підходах до формування і обґрунтування змісту навчання: 

прийнятті чинної номенклатури шкільних навчальних предметів з деякими 

корективами у визначенні їх змісту; розробці педагогічної моделі випускника 

загальноосвітньої школи з наступним добором навчального змісту, який 

забезпечує визначену модель. З цією метою окреслимо спільні риси змісту 

загальної і профільної освіти та обґрунтуємо перелік і характеристики 

освітніх галузей, що вивчатимуться без поділу їх за напрямами і навчальними 

предметами в профільній школі. Галузевий підхід уможливить виокремлення 

навчального змісту як єдиного цілого, розробку концептуальних засад і 

відповідної їх оцінки за критеріями необхідності й достатності на етапі 

формування. Опрацювання змістового наповнення кожної освітньої галузі, 

яке розгортається у системі відповідних навчальних предметів і курсів, є 

наступним етапом формування навчального змісту. Можливі різні варіанти 

структурування в систему навчальних предметів, у яких втілюється зміст 

певного освітнього напряму. Зумовлюється це вихідними принципами, які 

покладені в основу структурування змісту освіти, і особливостями 

ступеневого навчання в системі загальної середньої освіти. 

Важливим аспектом змісту загальної і профільної освіти є 

структурування, яке періодично корелюється з урахуванням 

психофізіологічних особливостей, характерних для вікових періодів розвитку 

особистості. Структурування змісту сприяє реалізації одному з провідних 
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принципів педагогіки природовідповідності під час навчально-виховного 

процесу. Проаналізуємо кілька пов’язаних з цим проблем. 

Людині притаманний тип мислення, що зумовлюється діяльністю 

півкуль кори головного мозку. Правопівкульні учні характеризуються 

наочно-образним, лівопівкульні – вербально-логічним типом мисленням. 

Змішаний тип мислення характеризується відсутністю переваги одного із 

названих типів над іншим. У такому випадку успішність навчання названих 

груп учнів обумовлюється відповідним розгортанням навчального змісту і 

особливостями його опанування, що враховують окреслені особливості 

мислення. Саме тому дидактичні підходи, які можуть виявитися 

ефективними для учнів з вербально-логічним типом мислення, не даватимуть 

очікуваного результату в навчанні учнів з наочно-образним типом мислення. 

Не розв’язує цієї проблеми і універсалізація форм, методів, дидактичних чи 

методичних прийомів під час навчально-виховного процесу [2]. До речі, 

зазначимо, що загальні дидактичні закономірності, правила, принципи, які 

допомагають обґрунтовано конструювати особистісно орієнтований процес 

навчання, залишаються незмінними, хоч навчальний процес 

індивідуалізується, починаючи з обґрунтування педагогічної доцільності в 

розгортанні навчального змісту і закінчуючи оцінюванням результатів його 

опанування. Єдиного, універсального, ефективного підходу та освітніх 

технологій, які забезпечать позитивний результат в оволодінні навчальним 

змістом групою учнів з різними типами мислення, не існує [12, 5]. 

Окрім того, логіка пізнання має свої принципи, правила, структуру. За 

умов їх порушенні в шкільному навчанні неправильно будується вивчення 

певного навчального предмета, що створює зайві труднощі для учасників 

навчально-виховного процесу. У цьому контексті кожен конкретний випадок 

потребує уваги і побудови педагогічно обґрунтованого підходу як системи 

викладу і вивчення навчального змісту, їх відповідності логіці пізнання і 

розвитку особистості. 

Звертаємо увагу на ще одну суттєву складову гуманізації змісту 
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загальної і профільної освіти – забезпечення значущості для кожного учня 

знань, що здобуваються, умінь, які набуваються, і навичок, котрі формуються 

з метою освоєння і перетворення дійсності, розкриття їх зв’язків з людиною і 

суспільством, їх усвідомлення учнями не лише як елемента загальнолюдської 

культури, а й як культурологічної основи сучасної особистості. Усвідомлення 

учнем необхідності й доцільності включення конкретного знання до 

навчального змісту допомагає нівелювати гостроту суттєвих суперечностей 

між учителем і учнем у процесі суб’єкт–суб’єктної взаємодії [8].  

У процесі структуруванні змісту шкільної освіти і під час реалізації 

принципу природовідповідності в навчанні виникає проблема інтеграції 

цього змісту. Окрім того, навчальний зміст має забезпечити цілісність знань, 

формування цілісного образу світу, що відноситься до основних результатів 

навчання. З огляду на зазначене, посилення інтеграційних процесів у 

формуванні змісту навчально-виховного процесу в навчанні учнів є 

актуальною дидактичною проблемою. Аналіз можливих варіантів її 

розв’язання показав, що варто відштовхуватися від принципу 

природовідповідності, через цілісність навколишнього світу з урахуванням 

вікових особливостей особистості. У зв’язку з цим учень сприймає 

навколишній світ цілісним, визначаючи і обумовлюючи його пізнання своїми 

віковими особливостями і можливостями. Тож не варто штучно 

розчленовувати навколишній світ на окремі об’єкти і вивчати їх у значній 

кількості навчальних предметів, шукаючи і застосовуючи при цьому 

дидактичні засоби інтеграції знань. 

Зупинимося на необхідності організації гуманізованого навчально-

виховного процесу, який несумісний з нав’язуванням учням незаперечних 

істин. Погляди і переконання людини мають особистісний, ексклюзивний 

характер, формуються в результаті навчально-пізнавальної діяльності, 

шляхом аналізу широкого спектра існуючих підходів, трактувань, оцінок 

конкретних фактів, явищ, подій тощо. Саме це є складовою процесу, який 

забезпечує креативне становлення і розвиток особистості на всіх життєвих 
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етапах. Власне за формування стійких переконань особистість має бути 

вільною, самостійною, позбавленою всілякого зовнішнього тиску. З цією 

метою слід надавати учням повну (достатню), об’єктивну, достовірну 

навчально-пізнавальну інформацію. Професіоналізм педагогів полягає в 

підготовці учнів (формуванні в них достатніх знань, умінь, навичок тощо) до 

здійснення ними вільного, свідомого і, водночас, адекватного вибору в 

життєвих ситуаціях [2, 11]. 

Зазначимо, що сутність соціально-професійної орієнтації учнів полягає 

у спрямуванні їх в систему соціальних і професійних відносин на різних 

етапах розвитку з урахуванням вікових особливостей, за рахунок формування 

знань, умінь, якостей, цінностей, норм тощо, які дають змогу їм 

функціонувати в умовах швидкозмінного середовища; сформованості 

достатнього рівня світовідчуття на певному етапі їхнього розвитку; 

навченості сприйняття невизначеності ситуацій як норму і сигнал до дії. У 

процесі формування психологічної сфери учнів важливу роль відіграє як 

зміст шкільної освіти, так і процес набуття ними життєвого досвіду через 

запропоновані ключові діяльності в культурологічній, гуманітарній, 

соціально-професійній та інших сферах. 
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3.3.  ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 

Нинішній етап розвитку української держави визначається 

трансформаційними процесами, пошуком безболісного шляху зміни 

цінностей і ціннісних орієнтацій. Духовне відродження народу України 

вимагає особливої уваги до світу цінностей молоді як майбутнього країни, як 

запоруки суспільного поступу.  
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Ціннісні орієнтації визначають, передусім, ставлення людини до 

матеріальних і духовних цінностей, трансформують систему установок і 

стереотипів, детермінують принципи і переконання особистості. Отже, на 

часі формування нових ціннісних орієнтацій, ідеалів і світогляду 

старшокласників. 

Значним важелем ефективного професійного становлення особистості є 

її здатність віднаходити особистісний смисл у професійній діяльності. 

Самостійно проектувати, творити своє професійне життя, приймати 

відповідні рішення щодо вибору професії, спеціальності, місця роботи – ці 

проблеми постають перед особистістю протягом усього життя. У період 

ранньої юності професійне самовизначення не є цілеспрямованим і 

завершеним процесом. Розвиток самосвідомості, формування системи 

ціннісних орієнтацій, моделювання свого майбутнього, побудова еталонів 

ідеального спеціаліста – чинники утворення й розвитку певної система 

переконань, які, водночас, формують світогляд. Якщо у цей період мають 

місце нечіткі світоглядні переконання, превалює змішаність цінностей, то 

визначитися з майбутньою професію майже неможливо. Професійне 

самовизначення залежить від розвитку самосвідомості старшокласника, його 

самооцінки. У старшій школі в учнів самооцінка здебільшого адекватна, за 

якої відбувається зміна мотивації до навчання. Тож самооцінку слід 

розглядати як одну з передумова майбутньої професійної діяльності. Для 

того щоб випускники могли здійснити повноцінне професійне 

самовизначення, необхідно детально вивчити проблему оптимізації 

профорієнтаційної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладів І–

ІІІ ступенів з огляду на соціалізацію особистості. Визначний український 

педагог В. Сухомлинський писав, що «у людини її  людські  риси 

формуються тільки тому, що з першого подиху свого життя вона – істота 

суспільна. Суспільна сутність людини виявляється в її відносинах, стосунках, 

взаєминах з іншими людьми. Пізнаючи світ і себе як частину світу, 

вступаючи в стосунки з людьми, які задовольняють її матеріальні і духовні 



275 

потреби, дитина включається в суспільство, стає його членом. Це – процес 

прилучення особистості до суспільства, який вчені називають соціалізацією 

<...> процес соціалізації є однією з найважливіших передумов формування 

тієї виховної сили колективу, про яку в педагогічній літературі нерідко 

доводиться читати як про щось таке, що немовби дається вже в готовому 

вигляді [13, с. 448]».  

Отже, профільна школа має орієнтуватися не лише на поглиблене 

вивчення профільних предметів, а й на становлення або корекцію 

професійного самовизначення з урахуванням процесів соціалізації 

особистості старшокласників. 

Дослідження ціннісних орієнтацій здійснено в роботах В. Алєксєєвої 

[1], О. Бодальова [2], Г. Ділігенського [4], О. Донцова [5], А. Здравомислова 

[7], В. Мухіної [9], Б. Паригіна [10], А. Сєрого і М. Яницького [12] та ін., які 

розкрили загальну сутність і зміст, психологічну природу цінностей через 

введення практично тотожних понять «ціннісні орієнтації особистості» та 

«особистісні цінності», які різняться лише віднесенням цінностей скоріше до 

мотиваційної або змістової сфер. 

Щодо поняття «професійне самовизначення», то аналіз психолого-

педагогічної і філософської літератури показав, що професійне 

самовизначення розглядається Є. Клімовим [8] і М. Пряжніковим [11] у 

взаємозв’язку з поняттям «особистісне і життєве самовизначення». Поняття 

«освітні орієнтації» пов’язують з «професійним самовизначенням» 

В. Букетов і М. Певзнер. Професійне самовизначення С. Фукуяма розглядає у 

взаємозв’язку з поняттями «самоспостереження» і «самопізнання». Як 

«становлення суб’єктності людини» трактують професійне самовизначення 

К. Абульханова-Славська, С. Рубінштейн. Професійне самовизначення як 

профорієнтаційну компетентність трактує С. Чистякова. 

Систему профільної школи можна визначити як педагогічну форму 

загальнонавчального супроводу соціально-професійного розвитку й 

самовизначення учнів, як особливу сферу діяльності навчального закладу, 
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спрямовану на підтримку особистісного становлення, здійснення 

професійного вибору, а також соціальної адаптації школярів. Педагогічний 

супровід соціально-професійного самовизначення учнів передбачає 

оволодіння основними компетенціями, тобто універсальними якостями, що 

дає можливість особистості реалізуватись у різних соціально-економічних і 

культурних умовах. 

Різні підходи до визначення суті, мети й завдань профільного навчання, 

а також можливостей його реалізації викликають неоднозначне розуміння 

шляхів організації такого виду навчання. Існують різні підходи й до 

моделювання профільного навчання, вибору напрямів, освітніх галузей, 

навчальних предметів тощо. 

Проблеми, пов’язані із соціально-професійним самовизначенням 

старшокласників, їхньою спеціалізованою підготовкою, мають набувати 

професійно значущого характеру, розпочинаючи з рівня допрофільної 

підготовки учнів випускних класів основної школи і профільного 

(спеціалізованого) навчання. 

Основні завдання профільного навчання: 

• урахування потреб та інтересів учня, сім’ї, що сприятиме 

забезпеченню умов для розвитку його природних нахилів і здібностей, 

зіставлення особистих професійних інтересів з потребами села, регіону і т. 

ін.; 

• наближення змісту профільного навчання до сучасних економічних, 

науково-технічних, гуманітарних потреб, що створить підґрунтя для 

розвитку готовності до свідомого вибору майбутньої професійної діяльності; 

• диференціація навчання за здібностями, наближення змісту освіти до 

потреб особистості;  

• формування ключових компетентностей – соціальних, мотиваційних і 

функціональних, – що сприятиме розвиткові готовності особистості успішно 

взаємодіяти, співпрацювати, розв’язувати конфлікти в соціально-
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гетерогенних групах, вступати у спілкування в телекомунікаційному 

просторі, здатності застосовувати нові інтерактивні технології; 

• розвиток умінь і навичок складати та здійснювати плани, особисті 

проекти, відстоювати свої права та права і свободи інших людей; 

• створення відповідної навчально-методичної бази для ефективного 

здійснення професійної підготовки учнів, наближення змісту повної 

загальної середньої освіти до потреб професійного самовизначення 

особистості. 

Нині дуже важливо формувати інтереси особистості відповідно до 

інтересів суспільства, показувати, що праця і творчість є важливими 

чинниками становлення особистості. Професійна орієнтація є живим 

педагогічним процесом, спрямованим на розвиток і соціалізацію учнів. Це 

процес впливу на особистість, яка здійснює свій власний свідомий вибір 

професійної діяльності. У цьому процесі беруть участь вищі навчальні 

заклади, школи, професійно-технічні училища, виробничі підприємства, 

громадські організації, родина. Така комплексність вимагає системного 

розв’язання проблеми, злагодженої взаємодії всіх підсистем, блоків і 

напрямів навчання і трудового виховання підростаючого покоління. Оскільки 

у цьому процесі відбувається пошук сенсу життя, тому важливою є не тільки 

організаційна система, але й активна діяльність особистості з огляду на її 

інтереси та можливості. 

З метою максимально вірного вибору учнями професії, має бути 

забезпечено: а) матеріально-технічний і правовий супровід 

профорієнтаційної роботи; б) відповідність територіальних умов часовим 

чинникам профорієнтаційної роботи; в) закріплення відповідальних осіб за 

профорієнтаційну роботу, які володіють системою засобів, методів і 

прийомів профорієнтації; г) дієвість і гнучкість засобів, методів і прийомів: 

консультації, навчання, рольова гра, праця; д) постійне оновлення портфоліо 

діяльностей, які мають здійснювати учні у процесі навчання задля 
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забезпечення розвитку трудових компетенцій і підготовки до включення в 

трудове життя суспільства.  

Отже, розвивається ставлення учня до самого себе як до майбутнього 

фахівця, як людини і члена суспільства, до інших людей як на формальному, 

так і неформальному рівнях, до природи і предметного світу як такого.  

Як бачимо, період профорієнтаційної діяльності супроводжується 

складним переосмисленням ставлення особистості до світу професійних 

знань, умінь, навичок, до предметної культури як цінності, яка синтезує 

науково-технічні, естетичні, духовно-моральні задатки людини як розумної 

істоти, до процесу й предмету праці, до суспільства як до споживача 

створюваних продуктів праці, до інших людей як джерела 

взаємозбагачувального спілкування, до себе як потенційного представника 

певної соціально-професійної групи.  

Відтак, постає нагальна необхідність здійснювати професійну 

орієнтацію старшокласників на основі поглибленого вивчення предметів, які 

найбільш зацікавили учнів і відповідають їхньому подальшому 

самовизначенню. На таких уроках слід зосередити увагу на формуванні тих 

якостей, які відповідають обраній діяльності, навчати учнів самопідготовці 

до обраної професії. Важливо навчити учнів адекватно оцінювати власні 

важливі (у професійному сенсі) якості, обґрунтовувати свій можливий 

професійний досвід, створювати програму самопідготовки до майбутньої 

професійної діяльності. За таких умов у старшокласників уможливлюється 

адекватніше формування професійного самовизначення. Водночас 

старшокласники мають володіти інформацією про: 1) структуру народного 

господарства, становище ринку праці, зміст і умови праці за обраною 

професією; 2) навчальні заклади, де можна здобути обрану професію; 

3) відповідність професійних намірів потребам ринку; 4) медичні показники 

відповідності обраній професії. 

Серед важливих чинників самооцінки, з огляду на професійну 

орієнтацію старшокласників, такі: а) наявність спеціальних здібностей до 
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певного виду професійної діяльності; б) практичний досвід у вибраній 

професійній діяльності (заняття в гуртку, секції, відвідування курсів за 

вибором, додаткове навчання у спортивній чи музикальній школі тощо); 

в) здатність співвіднести власні інтереси і здібності з професійним наміром 

тощо. 

Проаналізувавши анкети учнів, ми здобули такі дані про джерела 

інформації про професії: 36,2% учнів називають бесіди з батьками; 48,9% – 

навчання у школі і участь в екскурсіях на підприємства і ВНЗ; 14,9% – ЗМІ. 

Отже, школа є основним джерелом інформації про професії. До речі, 72,3% 

учнів старшої школи зазначили, що пов’язують обраний профіль навчання з 

майбутньою професію.  

Отже, професійне самовизначення є складовою загального 

самовизначення особистості, про що наголошує дослідниця О. Вітковська [3]. 

У процесі добору змісту профорієнтаційних завдань слід також зважати на 

думку І. Звєрєвої, яка вважає, що комплекс базових компонентів розвитку і 

становлення особистості, а саме «ставлення до себе (особистісне 

самовизначення); ставлення до інших (самовизначення в сфері комунікації); 

ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення); 

ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення) [6, с. 94]» є 

неодмінною умовою успішної соціалізації особистості. На думку 

О. Топузова, «формування і розвиток соціально зрілої, життєво 

компетентної, творчої особистості сприяє розгортанню громадянськості як 

ціннісної якості особистості, як здатності до участі в процесах розбудови 

країни. У такий спосіб професійне самовизначення учнів набуває 

усвідомленості, цілеспрямованості й цілісності [14, с. 3]». У цьому ми 

вбачаємо реалізацію профільної спрямованості змісту сучасної освіти, 

спираючись, звісно, на ціннісно-орієнтований підхід до професійного 

самовизначення старшокласників з позицій феноменологічних підходів до 

вивчення педагогічних явищ.  
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Для учнів питання профорієнтації важливі, знайомі, але з якого боку 

підійти до усвідомленого їх рішення, далеко не всі уявляють. Саме тому є 

важливою допомога дорослих на етапі формування готовності підлітка до 

професійного самовизначення. Допомога педагогів старшокласникам у 

професійному самовизначенні пов’язана з необхідністю інформувати 

школярів про різноманітність світу професій, про їх зв’язок з науками і 

предметами, що вивчаються у школі, роз’яснювати специфіку і особливості 

професійної діяльності. Також важливо дати учням можливість освоїти 

практичні навички планування, розвивати здатність бачити позитивну 

перспективу свого майбутнього життя, надавати старшокласникам емоційну 

підтримку. Це допоможе випускникам зробити самостійний і свідомий вибір.  

За ціннісно-орієнтованого підходу до професійного самовизначення 

старшокласник проходитиме шлях від знань дилетанта (змішання правдивих 

і помилкових уявлень зі своїм реальним і віртуальним досвідом) до знань 

практика (засвоєні емпіричним шляхом і перевірені у певних життєвих 

ситуаціях). Тобто, відбудеться перехід від засвоєного у навчально-виховному 

процесі до інтеграції знань, умінь, здібностей, набутих у школі (тут 

інтеграція – як результат соціального досвіду однолітків, перевіреного у 

діяльності, зреалізованого у власній соціальній практиці). 

Отже, профільна школа має орієнтуватися і на поглиблене вивчення 

профільних предметів, і на корекцію професійного самовизначення з 

урахуванням процесів соціалізації особистості старшокласників. 

 

Література 

1. Алексеева, В. Г. Ценностные ориентации как фактор 

жизнедеятельности и развития личности [Текст] / В. Г. Алексеева // Психол. 

журнал. – 1984. – Т. 5. – № 5. – С. 63–70. 

2. Бодалев, А. А. Психология личности [Текст] / Алексей 

Александрович Бодалев. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1988. – 188 с. 



281 

3.  Вітковська, О. І. Професійне самовизначення особистості і 

практичні аспекти професійної консультації [Текст] / О. І. Вітковська. – К. : 

Науковий світ, 2001. – 92 с. – (Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН 

України). 

4. Дилигенский, Г. Г. Социально-политическая психология : учеб. 

пособ. для вузов [Текст] / Г. Г. Дилигенский / Ин-т «Открытое общество». – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Новая шк., 1996. – 351 с. 

5. Донцов, А. В. Психолого-педагогічні особливості формування 

ціннісних орієнтацій студентської молоді [Текст] / А. В. Донцов // Високі 

технології виховання : зб. наук. праць. – Х. : ХНУ, 1995. – С. 86–90. 

6. Звєрєва, І. Д. Сучасні парадигми соціальної педагогіки [Текст] 

/ І. Д. Звєрєва // Педагогічна і психологічна наука в Україні : зб. наук. праць 

до 15-річчя АПН України [у 5-ти т.]. – Т. 1: Теорія та історія педагогіки. – К. : 

Пед. думка, 2007. – 360 с. – С. 87–95. 

7. Здравомыслов, А. Г. Потребности, интересы, ценности [Текст] 

/ А. Г. Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 222 c. 

8.  Климов, Е. А. Психология профессиональноrо самоопределения : 

учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Е. А. Климов. – 

М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 304 с. 

9. Мухина, В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта [Текст] / В. С. Мухина. – М. : Педагогика, 1981. 

– 240 с. 

10. Парыгин, Б. Д. Социальная психология как наука [Текст] 

/ Б. Д. Парыгин. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Лениздат, 1967. – 262 с. 

11.  Пряжников, Н. С. Теория и практика профессионального 

самоопределения : учеб. пособ. [Текст] / Н. С. Пряжников. – М. : МГППИ, 

1999. – 97 с. 

12. Серый, А. В. Ценностно-смысловая сфера личности: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / А. В. Серый, М. С. Яницкий. – Кемерово : 



282 

Кемеровский гос. ун-т, 1999. – 92 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=41210&p_page=1 

13.  Сухомлинський, В. О. Процес соціалізації [Текст] 

/ В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5-ти т. – Т. 1: Методика виховання 

колективу. – К. : Рад. школа, 1976. – 654 с. – 403–637 с. – С. 408–455. 

14.  Топузов, О. М. Науково-експериментальна робота Інституту 

педагогіки НАПН України: здобутки і перспективи [Текст] / О. М. Топузов 

// Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки 

НАПН України за 2012 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – 352 с. – С. 3–5. 

3.4. СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ  

Допрофесійне самовизначення як особлива особистісна якість 

складається з комплексу характеристик. Серед них: ціннісної, де 

відображаються мотиви вибору суб’єктом свого шляху подальшого 

професійного розвитку, проблеми його обов’язку і відповідальності перед 

оточенням за здійснений вибір; процесуальної, що характеризує динаміку 

цілепокладання, рефлексії й розвитку учня під час побудови особистої 

професійної перспективи і коригування своїх професійних намірів; 

результативної, яка проявляється у сформованості компетентності у сфері 

допрофесійного самовизначення; системної, що відображає єдність 

особистісного і соціального аспектів планування професійної кар’єри з 

огляду на становлення суб’єктної позиції учня.  

Для того щоб роль педагога була максимально корисною для вибору 

професії учнем, слід орієнтуватися на професійну спрямованість, морально-

вольові характеристики, інтелектуально-естетичний потенціал особистості, її 

психофізіологічний стан. 

Прозора і чітка профорієнтаційна спрямованість предметних знань, що 

їх містять інваріантна і варіативна складові, є також дуже важливим 

елементом навчання у старшій школі. Розглядаючи проблеми вибору, ми 
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з’ясували, що 82,1% старшокласників думають про те, якою може бути чи 

буде їхня професія. 75,6% учнів не визначилися з метою в житті, а для 60,7% 

актуальним є вибір орієнтирів у житті. На нашу думку, щонайперше, у змісті 

навчальних предметів старшої школи слід акцентувати увагу на аспектах, які 

є цінними з погляду формування мети і вибору орієнтирів у житті учнів 

старшої школи. 

Під час аналізу емпіричних даних ми виокремили основні детермінанти 

здобуття і засвоєння знань, вироблення мети в житті і вибору відповідних 

орієнтирів. 82,1% учнів старшої школи вказали, що це залежить від їхнього 

самопочуття і здоров’я. 75,0% вважають, що таким чинником є зовнішність і 

зовнішній вигляд. Важливою відповідною детермінантою 71,4% 

старшокласників визнали свій характер і поведінку. Майже половина (46,4%) 

опитаних вказали на проблеми самотності, невпевненості, які спричинені 

зовнішніми впливами (середовищем). У табл. 1 відображено показники 

залежності процесів здобуття і засвоєння знань, а також вибору мети і 

орієнтирів у житті старшокласниками від їхніх самопочуття і здоров’я, 

характеру, самотності і невпевненості, зовнішності і зовнішнього вигляду.  

Таблиця 1 

Аналіз детермінант здобуття і засвоєння знань, вироблення мети 

в житті і вибору відповідних орієнтирів 

 

Детермінанти 

ЗНАННЯ – МЕТА – ОРІЄНТИРИ 

(у % до тих, хто відповів) 

Здобуття 

знань 

Засвоєння 

знань 

Мета 

у житті 

Орієнтири 

у житті 

Самопочуття, здоров’я 64,3 63,0 71,4 57,1 

Характер 57,1 52,0 64,3 50,0 

Самотність, невпевненість 42,9 40,7 42,9 35,7 

Зовнішність, 

зовнішній вигляд 
53,6 55, 6 67,9 50,0 
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Як бачимо, старшокласники вважають, що їхнє самопочуття і здоров’я 

найбільше впливає на вибір мети в житті (71,4%), найменше – на життєві 

орієнтири (57,1%).  

Оцінюючи свій характер, 64,3% опитаних вказали, що саме він 

найбільше впливає на вибір мети в житті, а найменше – на відповідні 

орієнтири. 

Відчуття самотності і невпевненості, спричинене зовнішніми впливами, 

однаковою мірою детермінує процес здобуття знань і вибір мети в житті (по 

42,86%), найменше це стосується вибору орієнтирів у житті (35,8%). 

Зовнішність і зовнішній вигляд, на думку 67,9% старшокласників, 

впливає, коли вони обмірковують свою життєву мету, проте вплив цих 

чинників є найменшим (50,0%), якщо йдеться про вибір життєвих орієнтирів. 

У загальному підсумку маємо таку самооцінку старшокласників: 

самопочуття і здоров’я, характер, самотність і невпевненість, зовнішність і 

зовнішній вигляд, передусім, позначаються на їхньому виборі мети в житті, 

потім – на процесах здобуття і засвоєння знань, і, в останню чергу, – на 

виборі ними орієнтирів у житті. 

Аналіз наукової літератури і результати обробки статистичних анкет 

дає нам підстави наголосити на необхідності посилення профорієнтаційної 

функції змісту підручників старшої школи. Так, у змісті підручників з метою 

профільного самовизначення доцільно застосовувати завдання, які 

поглиблять знання з того чи іншого профілю. Як зазначає А. Самодрин, «для 

профільної школи стає необхідність акцентувати навчання на ―практичних 

способах застосування знання‖ <...> наприклад, на уроці української мови 

можуть добиратися спеціальні вправи, диктанти, перекази, твори, що 

відтіняють певні цінності як результат певної професійної діяльності [2, 

с. 292]».  

Наведемо приклади завдань з профорієнтаційною метою у змісті 

підручника «Біологія». 
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Для тих, хто цікавиться мовами, літературною творчістю, 

журналістикою, хто хоче стати сценаристом, постановником театральних 

вистав, хто бажає стати учителем мови і літератури хто готує себе до інших 

видів діяльності, пов’язаної з мовно-літературною діяльністю, пропонується 

таке завдання: 

• користуючись доступними джерелами інформації (підручники, 

наукові книги та статті з біології, Internet-сайти тощо), створивши команду з 

5 осіб (учні, вчителі, батьки, друзі-старшокласники), написати текст для 

свого виступу по шкільному телебаченню у програмі «Біологічна лексика – 

приклад найцікавішої етимології біологічної лексики, аспект регуляції 

функцій організму, загальної будови нервової системи та спинного мозку».  

Для тих учнів, хто виконує функції фасилітаторів (помічників 

учителів), для тих, хто займається індивідуальним репетиторством і 

консультаційною допомогою іншим дітям і дорослим з біологічних питань:  

• створити творчий колектив з 5–6 учнів та опрацювати відомі джерела 

інформації за темами: «Регуляція функцій організму», «Будова нервової 

системи», «Спинний мозок». Скласти тексти диктантів для учнів 7–8 класів, 

використовуючи такі групи слів: стилістично нейтральна лексика 

(підкреслити прямою лінією); книжна лексика (підкреслити хвилястою 

лінією); поетичні вислови (підкреслили пунктиром); офіційно-ділова лексика 

(підкреслити штрих-пунктиром); наукова лексика (підкреслити крапками). 

Якщо ретельно використовувати і розвивати свій унікальний, 

потрібний людям талант, то можна згодом стати видатним математиком, 

учителем математики і фізики, інформатики і комп’ютерної техніки, логіки 

тощо. Це також допоможе здобути професію і стати інженером, 

винахідником, відомим детективом як Шерлок Холмс, талановитим 

економістом, бухгалтером, організатором успішної фірми та будь-ким іншим, 

корисним для своєї сім’ї, близьких та суспільства. 

Слід звертати увагу ще й на такі прояви вашого розуму: 
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• наскільки ви любите порядок у всьому, що вас оточує? Якщо ви 

акуратні, точні і послідовні у своїх словах, обіцянках, бажаннях і діях, то ви 

більше математик, аніж лірик; 

• чи любите ви експериментувати з технічними приладами? Чи 

прагнете ви до змін, до пошуку більш ефективних і економічних підходів до 

тієї праці, яку ви виконуєте? Якщо ви саме так вчиняєте, то знайте: у вас є 

задатки винахідника; 

• чи приваблює вас комп’ютер, але не як іграшка і засіб для бездумного 

гаяння часу, а як засіб для пошуку корисної інформації для вирішення тих чи 

інших складних задач і проблем? Якщо ви любите працювати з ним для 

останнього, то ви маєте дар логічного мислення і талант до складної 

розумової праці; 

• наскільки ви схильні до розслідування, аналізу, знаходження 

альтернативних шляхів розв’язання життєвих проблем, наскільки у вас 

розвинене інтуїтивне відчуття нового і бачення перспектив? Якщо ви маєте 

ці якості розуму, то ви логічно налаштована людина, а тому маєте 

віддавати перевагу математиці, фізиці, хімії, логіці, інформатиці та іншим 

галузям людських знань про природу. 

Задача. До периферичної нервової системи відносяться 12 пар черепно-

мозкових нервів і 31 пара спинномозкових. На скільки відсотків 

спинномозкових нервів більше, ніж черепно-мозкових?  

Задача. До центральної нервової системи відносять головний і спинний 

мозок. У людини головний мозок має 100 млрд активних клітин, кожна з 

яких має здатність створити 20 тис. нервових зв’язків. Розрахуйте, скільки 

нервових зв’язків може утворитись у корі головного мозку і в скільки разів їх 

більше, ніж здатний утворити спинний мозок. (У спинному мозку їх біля 800 

млн.) 

Є серед вас ті, хто добре малює, ліпить, витинає, створює макети 

будівель, майданів та інших реальних об’єктів, які нас оточують. Людей з 

такими природними нахилами і здібностями можна об’єднати за їхнім 
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талантом, який учені називають просторово-стратегічним, наголошуючи 

на тому, що вони добре дають собі раду у плануванні свого майбутнього та 

тих справ, що їх треба виконати заради досягнення мети, яка віддалена від 

сьогодення. Такі люди люблять малювати, креслити, вони добре відчувають 

розміри, форми і кольори. Вони розуміються на так званій геометричній 

перспективі. 

Маючи такі природні здібності і енергію, що розвиваються під час 

шкільного навчання та за межами школи, ви зможете згодом стати 

художником, модельєром, архітектором, скульптором, учителем 

малювання, креслення, біології, фізики, хімії, художньої праці та ін. 

Задача. Виліпити з пластиліну (глини, тіста, з будь-якого пластичного 

матеріалу) макет відділів спинного мозку і 31 пару нервів, які присутні в 

ньому (можна використати тонкі дротики з кольоровим покриттям, для того 

щоб можна було розрізнити шийні, грудні, поперекові та крижові нерви). 

Зробити відповідні наліпки на кожну анатомічну структурну складову 

спинного мозку. 

У підручник «Хімія» доцільно ввести такі завдання: 

• підготувати презентації професій «Лаборант хімічного аналізу»; 

«Біохімік»; «Учитель хімії» за такою структурою: а) загальна характеристика 

професії; б) вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста певної 

професії; в) медичні показники (протипоказання); г) вимоги до професійної 

підготовки; д) мови праці; е) кар’єрне зростання; ж) навчальні заклади, де 

готують спеціалістів за певною спеціальністю. 

На уроках з мови учням можна запропонувати такі вправи:  

• обрати із запропонованих професій ті, які пов’язані з хімією: біохімік, 

учитель, косметолог, будівельник, музикант, лікар, кухар, адвокат, 

криміналіст, фармацевт, кравець, журналіст, агроном, офіціант, ветеринар, 

пілот, перукар [1]. 

За ціннісно-орієнтованого підходу до професійного самовизначення 

старшокласник проходитиме шлях від знань дилетанта (змішання правдивих 
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і помилкових уявлень зі своїм реальним і віртуальним досвідом) до знань 

практика (засвоєні емпіричним шляхом і перевірену у певних життєвих 

ситуаціях). Тобто, відбудеться перехід від вивченого (того, що йому 

пояснили) і засвоєного у навчально-виховному процесі до інтеграції знань, 

умінь, здібностей, набутих у школі (тут інтеграція – як результат соціального 

досвіду однолітків, перевіреного у діяльності, зреалізованого у власній 

соціальній практиці). 

Ціннісно-орієнтований підхід до формування змісту навчальних 

предметів має передбачати такий обсяг знань, характер відповідних умінь, 

зміст і види діяльності, що мають бути зорієнтовані на професійне 

самовизначення старшокласників, на формування особистісного потенціалу 

щодо здатності й готовності до взаємодії з іншими людьми і соціумом. 

Автори програм і підручників мають зважати на потребу добору такого 

змісту, що ефективно забезпечуватиме становлення особистості 

старшокласника, розширюватиме й поглиблюватиме його професійне 

самовизначення як необхідну умову соціалізації, а отже, сприятиме розбудові 

майбутнього країни.  
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3.5. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: 

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

У час глобальних перетворень в освіті, що спричинені інтеграцією 

міждисциплінарних зв’язків набуває великого значення поступовість і 

поетапність здобуття вищої освіти, а також працевлаштування відповідно до 
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обраного фаху чи спеціалізації. Невід’ємною у поетапності здобуття освіти 

має бути профорієнтаційна робота з молоддю як один із потужних важелів у 

кар’єрному зростанні. 

На сьогодні є великою проблемою, коли випускники вищих навчальних 

закладів обирають майбутнє місце роботи не за спеціальністю чи фахом, що 

здобули, а з інших причин чи міркувань, що суперечать професійному 

зростанню. 

Така ситуація викликана відсутністю професійної просвіти молоді. 

Важливість цього компонента з соціальної точки зору полягає в тому, що 

завдяки йому розширюються межі свободи вибору професії: чим більше знає 

молода людина про різноманітні види виробництва та професії, про умови 

праці, про те, де можна навчитися тій чи іншій спеціальності, і т. ін., тим 

більш свідомим буде її вибір. 

Численні дослідження показують, що молодь по закінченню школи стоїть 

перед вирішенням таких нагальних проблем [13; 14]. 

По-перше, не володіють знаннями про професії, ринок праці в загальному 

розумінні, і в регіоні, зокрема. 

По-друге, не знають про власні ресурси та можливості, про відповідність 

між уподобаннями і здібностями. 

По-третє, не мають навичок по відношенню до планування здобуття 

професії і професійного зростання. 

З іншого боку серед опитаних 112 учнів 11-х класів шкіл м. Києва і 

Київської області. Проведена інтерпретація отриманих у ході дослідження 

даних показує, що  70 % запитаних учнів чітко визначились щодо вибору 

майбутньої професії, лише 1,1 % опитаних мають певні сумніви щодо 

остаточного вибору професії. На відсутність професійних планів вказали 28,8 

% випускників (рис. 1). Ця третина старшокласників, які не зробили свій 

професійний вибір і не подбали про альтернативні варіанти професії, можуть 

стати безробітними, залишитись без будь-якої спеціальності. Такий стан 

справ не змінюється на протязі вже кількох років, і ця проблема повинна 
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стати об’єктом уваги спеціалістів з питань профорієнтації та працівників 

освіти. Причинами того, що третина випускників, які вчасно не роблять свій 

професійний вибір можуть бути як соціально-економічні процеси, що 

відбуваються, так і недостатня профорієнтаційна робота з молоддю. 

 

З-поміж основних причин, які заважають молоді зробити свій 

професійний вибір, найбільш часто зазначеними є: погана інформованість; 

труднощі вибору із багатьох привабливих варіантів; невміння об’єктивно 

оцінити власні можливості; недоступність в отриманні професії, яка цікавить. 

Частина старшокласників (серед опитаних 128 осіб), які визначились з 

майбутньою професією вказують на те, що обрали її відповідно до своїх 

уподобань – 63,2% (55 відповідей з 128). 46% респондентів (40 з 128 

відповідей) – обрали її відповідно своїх здібностей, лише 27,6% (24 

респондента) опитаних вказують на те, що їх майбутня професія затребувана 

у суспільстві. 

Визначеність старшокласників з обраноя 
професіюя 

Визначились із професією 

Відсутні професійні плани 

Мають сумніви щодо вибору 
професії 
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Найпрестижнішими професії, на думку старшокласників, є фінансист, 

економіст, маркетолог, менеджер, юрист, адвокат, програміст, спеціаліст із 

захисту інформації. Менш престижними старшокласники вважають професії 

еколога, перекладача, психолога, інженера-технолога, інженера-енергетика, 

геолога, інженера-автомеханіка. А непрестижними – діяльність, пов’язану з 

виробництвом та сільським господарством. Більшість старшокласників 

виявляють стійку ієрархію ціннісних орієнтацій, рівень особистих та 

соціальних домагань є завищеним. Такий високий рівень споживацьких 

очікувань не підкріплюється такими ж високими професійними прагненнями. 

У багатьох бажання більше мати і одержувати не поєднується з готовністю 

до кваліфікованої та продуктивної праці. Така установка особистості 

соціально небезпечна і призводить до розчарувань, дезадаптації в суспільстві, 

як і безпідставна оптимістичність у визначенні термінів майбутніх досягнень. 

Якщо проаналізувати питання про те, чим же керується сучасна молодь при 

виборі майбутньої спеціальності, то можна сміливо стверджувати, що на 

першому місці у них стоїть мотив інтересу до праці в певній галузі. З 178 

відповідей респондентів на це вказують 24,7 % опитаних. Друге місце 

посідає перспективність праці – 19,7 % опитаних, на третьому – престижність 

професії, це доводить 17,4 % опитаних. 10,7 % старшокласників вказують, 

Старшокласники, ѐкі визначилисѐ з 
обраноя професіюя 

Відповідно до уподобань 

Відповідно до здібностей 

Обрали затребувану професію 
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що на вибір їх майбутньої професії впливає мотив корисності суспільству; 

8,4 % старшокласників надає перевагу мотиву високої оплати праці; 5,1 % 

вказують мотив покликання, дуже незначним (3,9 %) є мотив умов праці. 

Невисоким (7,9 %) є рейтинг такого мотиву як потреба у спеціалістах 

певного профілю – це пов’язано з тим, що попит дуже швидко зменшується, 

особливо на відносно престижні спеціальності.  

 

Основними причинами, які ускладнюють професійний вибір є: „платіжна 

неспроможність‖ – на це вказує 36,8 % учнів, трохи більше (20 %) опитаних 

вказує на відсутність знань, високий конкурс при вступі до вищих закладів 

освіти, страхи перед іспитами, страхи не вступити на бюджет, проблеми зі 

здоров’ям, інше. І тільки 37,9 % опитаних стверджує, що ніщо не ускладнює 

їх професійного вибору. 

Ці дані вказують на те, що вирішення більшості проблем професійного 

вибору вимагає втручання спеціаліста з питань профорієнтації. Тут необхідна 

як профконсультаційна допомога, так і консультації психолога. Хоч у 

переважній більшості шкіл з’явилися ставки соціальних педагогів і 

психологів, але на сьогодні це є недостатнім, щоб змінити ситуацію щодо 

професійного самовизначення молоді. Останнім часом у розстановці 

факторів професійного самовизначення відбулись деякі зміни. Значна 

Чим керуэтьсѐ молодь при виборі професії 

Мотив інтересу до праці в 
певній галузі 
Перспективність праці 

Престижність професії 

Користь суспільству 

Висока оплата праці 

Покликання 

Умови праці 

Потреба у спеціалістах 
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перевага надається родинній профорієнтації (30,8 %), із значним відривом 

йде спостереження й вплив засобів масової інформації та Інтернету (17,5 % 

та 14 % відповідно), розповіді друзів, товаришів та знайомих (13,3 %). Роль і 

рекомендації вчителів та заняття в гуртках і факультативах найменша (11,9 % 

та 9,8 % відповідно). 

 

На основі даного дослідження можна впевнено говорити, що сучасна 

молодь стала раніше відчувати себе дорослою, до чого її примушує саме 

життя, та соціально-економічні зміни в країні. Це виявляється у більш чітких 

планах на майбутнє, впевненості у можливості реалізації своїх намірів – 74,7 

%. Вони значно краще поінформовані як про професії у цілому, так і про ту, 

яку обирають; у них вищий рівень усвідомленості здійснюваного вибору 

(професійної самосвідомості). Але дивним видається нам те, які професії 

обирають ці учні. Здавалося б, ми з повним правом могли розраховувати на 

вибори професій науковців, педагогів. Насправді, результат виявився не 

передбачуваним. Ці старшокласники надають перевагу економічним та 

юридичним спеціальностям, у кращому випадку комп’ютерним 

спеціальностям і тільки поодинокі випадки вибору професій: конструктора, 

геодезиста, електромеханіка, фармацевта. Цей факт можна пояснити явищем, 

яке у психології має назву „уникнення невдач‖, суть якого полягає у 

Розстановна факторів професійного 
самовизначеннѐ 

Родинна профорієнтація 
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наявності підсвідомого бажання ухилитись від розчарувань, прагнень. І це 

природно, людина як соціальна істота має потребу почувати себе соціально 

захищеною, потрібною суспільству і як професіонал фахівець своєї справи, і 

як громадянин, права якого захищаються суспільством. Не впевнені у своєму 

виборі 23 % опитаних, що може свідчити про викривлене розуміння власної 

ролі при виборі професії, низький рівень самостійності, критичності, 

активності. Значна кількість випускників (36 %) мають наміри самостійного 

працевлаштування після отримання спеціальності. Не набагато менша 

кількість опитаних (28,8 %) мають наміри працевлаштування за допомогою 

батьків чи знайомих, а от за направленням – 20,7%. Працевлаштуватись через 

Центр зайнятості мають намір лише 3,6 % старшокласників. 

Що стосується форм діяльності, яким віддають перевагу випускники, то 

тут зберігається тенденція минулих років, а саме, більшість молоді (51,7 %) 

орієнтується на роботу на приватних підприємствах чи підприємницьку 

діяльність і тільки 15 % на виробництві чи роботу на державних 

підприємствах. Зберігається тенденція до збільшення долі випускників, які 

бажають жити та працювати у великих містах – 73,6 %. Викликає 

стурбованість той факт, що 33,3 % випускників пов’язують свою подальшу 

професійну діяльність з можливістю виїхати за кордон, бажають жити й 

працювати в іншій країні. І лише 2,3 % старшокласників після закінчення 

вищого закладу освіти мають наміри жити та працювати у сільській 

місцевості. При чому до міграції у великі міста більше схильна сільська 

молодь, а за межі держави – міська. Зрозуміло, що за цими цифрами 

приховані причини, викликані суспільними негараздами. 

Майже незмінна ситуація й з вибором майбутньої сфери діяльності по 

закінченню вищого навчального закладу у сучасних старшокласників. Як і 

раніше, більшість молодих людей має намір здійснювати підприємницьку 

діяльність, вірогідно як одну з престижних і матеріально привабливих, − 

51,7% респондентів. Не радує й значний відсоток невизначених щодо сфери 
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застосування здобутих знань – 32,2%; на виробництві бачить себе лише 

14,9% опитаних. 

За вчорашніми стереотипами ми продовжуємо вважати, що гарна школа – 

це та, у якій красиво, затишно, тепло в навчальних приміщеннях та у 

відносинах між учнями та вчителями. Це дійсно дуже важливо, але 

недостатньо. На передній план все частіше виступають питання 

підготовленості учнів, їхньої здатності креативно мислити, вирішувати 

проблеми, адаптувати знання до нових умов. На запитання: „Які шкільні 

предмети необхідні Вам для оволодіння майбутньою професією?‖ 

старшокласники вказали на такі як: - математика – 75,9 % опитаних; - фізика 

– 27,6 %; - українська мова – 70,1 %; - історія – 24,1 %; - право – 18,4 %; - 

іноземна мова – 17,2 %. Шкільна успішність із цих предметів у них така: 

Математику знають на „відмінно‖ – 38,8 %; „добре‖ – 44,9 %; „задовільно‖ – 

16,3 %. Фізику – „відмінно‖ – 20 %; „добре‖ – 68 %; „задовільно‖ – 12 %. 

Українську мову – „відмінно‖ – 15,1 %; „добре‖ – 79,2 %; „задовільно‖ – 5,7 

%. Історію – „відмінно‖ – 52,4 %; „добре‖ – 42,9%; „задовільно‖ – 4,8 %. 

Право – „відмінно‖ – 61,5 %; „добре‖ – 30,8 %; „задовільно‖ – 7,7 %. 

Дослідження сформованості професійного самовизначення 

старшокласників показало, що рівень його залежить від ролі соціально-

економічних, педагогічних та психологічних чинників в цьому процесі. 

Моніторинг стану профорієнтаційної роботи сьогодні, вказує на те, що 

назріла необхідність переглянути та вдосконалити профінформаційну роботу, 

на основі якої будуватимуться інші види профорієнтаційної допомоги, 

надати цій роботі системного та послідовного характеру. 

Для досягнення мети спочатку пропонується провести професійну 

просвіту молоді, що включає професійну інформацію, професійну 

пропаганду та професійну агітацію. Ці компонети мають внутрішні зв’язки. 

Мета їх полягає у наданні молоді загальної інформації про найбільш 

поширені професії, способи та умови оволодіння ними, пропаганда 

суспільної значимості тих професій, у яких в даний час відчуває гостру 
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потребу суспільство. Ці знання молодь отримує також із ЗМІ, мережі 

Інтернет, від знайомих, родичів тощо.  

Варто наголосити, що при цьому відомості про зміст професій та їх 

значимість іноді бувають настільки спотвореними, що в результаті може 

сформуватись невиправдане уявлення про престижність одних та 

непрестижність інших професій.  

Тоді як завдання професійної інформації, професійної пропаганди і 

професійної агітації полягає в тому, щоб запобігти цьому і забезпечити 

об’єктивний характер профорієнтаційної роботи. 

В. Синявський характеризує професійну інформацію як науково-

практичну систему, спрямовану га формування професійних інтересів, 

ставлень і намірів особистості щодо свого професійного самовизначення, 

ознайомлення із сучасними професіями, їх змістом, вимогами до працівника, 

потребами ринку праці в кадрах та ін. [20]. 

Профінформація повинна бути: 

- виховною, що проявляється у розкриванні соціального та 

економічного значення праці, важливості вірного та своєчасного вибору 

професії. Суттєвим моментом виховного характеру профінформації є 

доказове обгрунтування положення про те, що вибір професії є не тільки 

важливим, але й складним життєвим кроком, пов'язаним із рішенням 

проблеми «ким бути», визначенням свого місця у різноманітному світі праці; 

- об'єктивною та перспективною, тобто змістовно та точно 

відображати сучасний стан професії, зміни, що намічаються в ній у наступні 

3-4 роки та у більш віддаленій перспективі (5-10 років). Перспективність 

інформації не означає надмірного «забігання» вперед при її описі. Необхідно 

відобразити те нове та суттєве у методах, прийомах, умовах праці, що 

виходять із передбачених державою планів та прогнозів змін у науково-

технічному базисі виробничої, керівної та обслуговуючої праці, в їх 

організації; 
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- всебічною, що передбачає опис та показ професії не тільки з 

техніко-технологічної та організаційно-економічної точки зору, а й з 

соціальної, «особистісної». Необхідно розкрити шляхи формування 

ефективного спеціаліста, труднощі, які він долає при оволодінні знаннями, 

самовихованні та ін. Всебічність профінформації означає насиченість її 

морально-психологічним змістом, «сюжетністю» та життєвістю, 

підкреслення ролі психофізіологічних та інших якостей в успішному 

оволодінні професією; 

- оптимальною, для чого необхідно свідчення про професії, а саме, 

їх всебічне описання розробляти таким чином, щоб вони узгоджувались із 

віковими особливостями відповідних категорій осіб, що влаштовуються на 

роботу. З цієї точки зору є можливість неоптимальної інформації, яка є 

надмірною для даної категорії людей з певними соціально-демографічними 

орієнтаціями та ускладнює процес вибору ними професії й влаштування на 

роботу. Критерій оптимальності інформації вимагає, щоб повні уявлення про 

професію формувались у людини поетапно, в певні послідовності та при 

цьому відрізнялись структурною упорядкованістю та кількісною мірою. 

З допомогою цієї системи учні знайомляться з різними професіями, 

пов'язаним із ними змістом трудової діяльності, з вимогами, які ці професії 

пред'являють людині, а також з тим, де ними можна оволодіти. А також 

виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, 

вміння зіставити їх з вимогами професії, до якої вони мають інтерес і нахили, 

щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної 

діяльності в обраній галузі праці. 

Робота з професійної інформації повинна будуватися так, щоб у процесі її 

здійснення була можливість розв'язати чотири основні завдання: 

а)  учням певного кола знань про найбільш масові професії — соціальні, 

економічні, технологічні і психологічні питання; 
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б) інформування учнів про шляхи оволодіння, тими чи іншими 

професіями — навчальні заклади, навчальні предмети, термін навчання, 

можлива кваліфікація та ін.; 

в) формування позитивного ставлення до професій, особливо до тих, 

попит на які актуалізується соціально-економічним розвитком суспільства; 

г) формування стійких професійних інтересів і правильно мотивованих 

професійних намірів, які ґрунтуються на усвідомленні соціально-

економічних потреб суспільства і психофізіологічних особливостей учня. 

Перші два завдання відображають інформаційно-довідковий аспект 

профінформації, тоді як два інших є відображенням її виховних функцій. Але 

ж ясно, що ці функціональні аспекти настільки міцно пов'язані між собою, 

що в практиці профінформаційної роботи в школі їх не можна 

відокремлювати. 

Розробка таких форм і методів профорієнтаційної роботи в середній 

школі, при яких її інформаційно-технічні виховні функції дають найбільший 

ефект, забезпечується тоді, коли враховуються психологічні особливості і 

психологічна структура особистості учня. Так, наприклад, профінформаційні 

заходи будуть малоефективними, якщо вони не зачіпають пізнавальної і 

емоційної сфери учнів (якщо, наприклад, профінформаційний стенд 

оформлений лийте даними статистичного матеріалу про потреби району в 

кадрах). Інформація повинна подаватися в доступній для учнів формі, бути 

цікавою в пізнавальному плані і разом з тим - об’єктивною і всебічною. 

Форми такої інформації мають бути різноманітними, щоб можна було 

використати для її сприйняття різні сенсорні системи (зорове і слухове 

сприймання, практична робота тощо). Доцільно використати спеціальні 

стендові матеріали, містять відповідну інформацію з урахуванням усіх вимог 

до неї, проводити співбесіди з представниками тієї чи іншої професії (з 

попередньою педагогічною підготовкою цих заходів), систематично звертати 

увагу учнів на окремі елементи навчальної діяльності та уроках праці, які 
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мають особливе професійне значення. Звичайно, форми подання інформації 

не обмежуються тільки тим, ідо було сказано нами. 

Інформуючи свідомий, стійкий інтерес до професії і професійні наміри, 

треба виходити з пізнавальних потреб учнів. Як правило, учень не буде 

обирати для себе професію, в структурі якої не і знаходить творчих 

елементів. Слід зауважити, що полеміка про те, які професії в творчими, а які 

ні, з позицій психології праці і професійної орієнтації є безпідставною і 

схоластичною. Річ у тому, що абсолютна більшість сучасних масових 

професій вимагає від психофізіологічної сфери людини певних якостей. 

Ступінь відповідності можливостей людини вимогам професії та ступінь 

реалізації цих можливостей є одним з важливих факторів, що створюють 

творчий характер виконання даної професійної діяльності. Від рівня 

виявлення творчості (зокрема — оперативної творчості) залежить успішність 

цієї діяльності, а отже, і позитивне емоційне ставлення людини до своєї 

професії, до трудових обов'язків. 

Оскільки люди мають різні психофізіологічні можливості, варіативність 

творчої діяльності в одній і тій же праці досить велика. Цим зумовлюється 

певною мірою своєрідність стилю трудової діяльності людини. Разом з тим 

рівні і напрями творчості в професійній діяльності великою мірою/залежать 

від освітнього, світоглядного і морального стану особистості. 

Профінформаційна робота повинна проводитися систематично і 

безперервно протягом усього періоду навчання у школі. В цьому тривалому 

процесі можна виділити 3 етапи: 

 1. Робота з молодшими школярами. Основна задача – виховання у дітей 

загальної спрямованості на працю. Вона повинна показати важливість праці, 

її значення в життя людини і суспільства.  

 2. Робота в середніх класах. Триває формування позитивного ставлення до 

усіх видів праці. Знайомство із якомога ширшим колом провідних професій. 

Увага вчителя повинна бути спрямована на вивчення інтересів підлітків, їх 

розширення і поглиблення.  
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 3. Робота у старших класах. Також плануються заходи, спрямовані на 

формування психологічної готовності до праці, розширення знань про світ 

праці. Отримавши комплекс знань на попередніх етапах, старшокласники 

готові до сприйняття складнішого матеріалу, до психологічного аналізу 

професії. Тому в старших класах всі профінформаційні заходи мають 

завершуватися складанням профорієнтаційної характеристики професії 

(професіограми).  

Існує і інший підхід до поетапного розподілу профорієнтаційної роботи. 

Так, зокрема, А.Вайсбеург розрізняє чотири таких етапи, як от: орієнтовно-

підготовчий; орієнтовно-збуджуючий; орієнтовно-виробничий і орієнтовно-

заключний [4]. 

Охарактеризовуючи перший етап варто відзначити, що на нього 

відводиться три перші роки навчання у школі. Метою цього етапу є 

сформувати у молодших школярів позитивне ставлення до фізичної праці, 

повагу до звання робітник, прагнення своєю власною працею приносити 

оточуючим радість, отримуючи від цього моральне задоволення. Тобто мова 

йде про напрацювання у школярів певної соціальної позиції, створення 

уявлення про різні професії, формування установки на працю [4]. 

Щодо орієнтовно-збуджуючого етапу, то його час припадає на період 

середньої школи з 4 по 7 класи. У цей період важливим є ознайомлення учнів 

з професіями, які є необхідними для конкретного регіону проживання учня і 

формування інтересу до них. В цей же час розпочинається профорієнтаційна 

робота на уроках трудового навчання. 

Наступний, тертій етап відповідаж старшому шкільному віку (8-9 класи). 

Основною метою профорієнтаційної роботи протягом цього етапу є 

включення підлітків у виробничий процес з конкретної професії. А.Вайсбург 

вважає, що їм необхідно на власному досівді познайомитися із змістом 

професійної роботи, спробувати себе в професії. Якщо на початкових етапах 

мотив вибору професії зачасту лежить поза її змістом, то у процесі 

практичного ознайомлення з професією формуються мотиви, пов’язані з 
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інтересом до самого процесу праці, її результатами, з прагненням до 

досягнення успіху [4]. 

І останній етап, орієнтовно-заключний проходить у випускних класах. 

Протягом цього етапу здійснюється вибір професії, остаточне уточнення,  а в 

разі необхідності і корекція шляхів реалізації професійних намірів. Зміна 

намірів старшокласників найчастіше припадає на кінець навчального року. 

Основною формою роботи на даному етапі є індивідуальна консультація і 

співбесіда. Основне завдання консультації або бесіди – допомогти 

старшокласнику досягнути сутності того або іншого виду професії, її 

відповідність здібностям, інтересам і задаткам молодої людини, допомогти їй 

виокремити професійно важливі якості для успішного оволодіння 

майбутньою професією. 

Інформують учнів про конкретну професію, використовуючи 

професіограму. 

Професіограма – система інформації про соціально-економічні, 

технологічні, санітарно-гігієнічні та педагогічні аспекти професії, її 

психологічні й психофізіологічні властивості та якості, що необхідні й 

достатні для успішного оволодіння і ефективного виконання конкретної 

професійної діяльності [20]. 

Професіограма містить: 

 загальні відомості про професію та її динаміку в зв’язку з розвитком науки і 

техніки, соціальне та економічне значення; 

 виробничу характеристику професії, опис трудового процесу (наводяться 

назви знарядь праці, за допомогою яких виконується робота, вказується 

рівень фізичного і психологічного напруження (значне, помірне, незначне), 

робоча поза тощо; 

 санітарно-гігієнічні умови праці з виділенням професійних шкідливостей і 

переліком фізіологічних умов та медичних протипоказань; 

 перелік обсягу знань і умінь, які необхідні для успішної професійної 

діяльності, з виділенням тих, що визначають професійну майстерність; 
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 характеристику видів і тривалості професійного навчання, можливості 

підвищення кваліфікації; 

 психограму, тобто характеристику психологічних вимог професії до 

людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей, а також 

психофізіологічних протипоказань. 

Серед психологічних і психофізіологічних вимог основними є такі: 

 типологічні особливості (сила, врівноваженість, рухливість нервових 

процесів); 

 сенсорні якості (гострота зорової, слухової, тактильної чутливості); 

 швидкість розпізнавання сигналів; 

 сприймання предметів у статиці і динаміці; 

 увага (концентрація, розподіл, переключення, стійкість); 

 пам’ять (особливості, обсяг); 

 мислення (аналіз, синтез, абстракція); 

 емоційно-вольова сфера (емоційна стійкість, здатність до ефективної 

діяльності в екстремальних умовах тощо); 

 особистісні якості (організованість, здатність до співробітництва, 

комунікативні якості, відповідальність, інноваційність і т. ін.). 

Кожна професія ставить різні вимоги до фізичних, психофізіологічних та 

психологічних властивостей людини. Такі вимоги називають 

характеристиками професії. Комплекс психофізіологічних і психологічних 

характеристик складає психограму професії, графічне зображення якої 

називається психологічним профілем професії. В психограмах вимоги 

професії до різних властивостей працівника оцінюються в балах в діапазоні 

від 1 до 5 (від незначної до високої). 

Зміст професіограми передбачає розкриття таких питань: 

1. Як називається робота, у чому її суть? (Назва роботи, спеціальності, 

професії, посади, можливого робочого місця, тобто опис істотних 

характеристик і видових особливостей праці). 

2. Яка ефективність і мета роботи? 
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3. Що є предметом праці? 

4. У який спосіб виконується робота? 

5. На основі чого вона здійснюється? 

6. Які критерії оцінки результатів праці? 

7. Яка кваліфікація потрібна для роботи? 

8. За допомогою яких засобів виконується робота? 

9. В яких умовах виконується робота? 

10. Яка організація праці? 

11. Яка кооперація праці? (Хто, що і з ким виготовляє?) 

12. Яка інтенсивність праці? 

13. Які моменти небезпеки та відповідальності трапляються в процесі 

роботи? 

14. Яку вигоду дає робота працівникові? (Зарплата, премія, пільги, 

моральне задоволення, суспільне визнання.) 

15. Які вимоги і обмеження характерні для роботи? [1]. 

Практичною метою професіографування є забезпечення професіоналізації 

праці та профорієнтації особистості майбутнього фахівця, а також 

формування та розвиток необхідних особистісних характеристик, творчих та 

професійних якостей майбутнього спеціаліста, що забезпечить ефективність 

результатів вирішення професійних завдань, які виникатимуть в ході 

виконання певного виду діяльності [1]. 

Поряд із профінформацією застосовують професійну пропаганду, що 

направлена на формування любові до будь-якого виду діяльності, 

ознайомлення спочатку з простими професіями, а потім і з більш складними 

в залежності від віку та знань молодої людини, з урахуванням потреб 

суспільства та країни в цілому. Важливо також, щоб пропаганда була 

глибокою по змісту, володіла силою емоційного впливу, піднімала престиж 

непопулярних в очах молоді професій (сфери обслуговування, комунального 

господарства, легкої та харчової промисловості, деяких 

сільськогосподарських спеціальностей). 
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К. Платонов вважає професійну пропаганду процедурою, направленою на 

привернення уваги молоді до тих необхідних суспільству професій, які 

найбільш затребувані на сучасному ринку праці і формування у неї інтересів 

і потягів до цих професій [16]. 

У зв’язку з різноманітністю професій дуже важко рекомендувати які-

небудь конкретні професії та й навряд чи це доцільно. Можна відмітити лише 

деякі напрямки професійної пропаганди – це формування любові до будь-

якого виду діяльності, ознайомлення спочатку з простими професіями, а 

потім і з більш складними в залежності від віку та знань молодої людини, з 

урахуванням потреб суспільства та країни в цілому. Важливо також, щоб 

пропаганда була глибокою по змісту, володіла силою емоційного впливу, 

піднімала престиж непопулярних в очах молоді професій (сфери 

обслуговування, комунального господарства, легкої та харчової 

промисловості, деяких сільськогосподарських спеціальностей). 

Професійна агітація на відміну від професійної пропаганди, яка не має 

постійного адресата, націлена на залучення в професію молодих людей, 

інформування про конкретні навчальні заклади для підготовки фахівців. У 

сучасних умовах найважливішим напрямком в профорієнтаційній роботі є – 

рекламний напрямок. Саме реклама дозволяє доводити до абітурієнтів саму 

необхідних і важливу інформацію. До різновидів реклами відносяться:                      

1. Буклет, проспект - друкована продукція, яка готується для поширення ної 

інформації про навчальний заклад. 

За визначенням, слова "проспект" і "буклет" позначають особливим 

чином складений аркуш глянцевого паперу або напівкартон з текстом та 

ілюстраціями на обох сторонах аркуша [1, с. 38]. Традиційна форма для 

буклету - шестигранна. Проспект, буклет - це візитна картка будь-якого 

закладу. На обкладинці - назва ВНЗ. На наступних сторінках інформація: 

матеріальна база, документи, необхідні при вступі, адреса, контактні 

телефони та ін. Сьогодні модним видом проспекту є проспект-календар. Його 

можна використовувати для розсилки і роздачі потенційним абітурієнтам. 
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Мета такого проспекту - нагадати про себе. Там повинні бути яскраві 

фотографії або малюнки, адреси і телефони для контактів. Дизайнерське 

рішення оформлення будь-якого буклету або проспекту повинно бути 

підпорядковане його спрямованості.  

2. Листівка - це інформаційний лист. Її можна роздавати на днях 

відкритих дверей, під час проведення лекцій, бесід в навчальних закладах, 

трудових колективах, військових частинах і т.д. Зазвичай це листок формату 

А4 або меншого. Краще, якщо текст буде на одному боці аркуша. Листівка 

може мати не тільки текст, а й ілюстрований матеріал (наприклад, фотогра- 

фії вузу, колективу і т.д.). Листівка носить інформаційний характер і повинна 

відповідати на питання (що? Де? Коли?), Тобто містити короткий 

інформаційний матеріал про вузі, правилах прийому і т.п.  

3. Запрошення - друкується на одній стороні щільного паперу, в 

складеному вигляді, легко входить в конверт. Текст запрошення повинен 

бути коротким, обов'язково включати назву за- ходи, час і місце його 

проведення, а також по можливості треба вказати види транспор- та, на яких 

можна дістатися до місця проведення заходу.  

4. Брошура - це рекламний матеріал об'ємом від 2 до 5 друкованих 

аркушів. Завдання брошури - викликати інтерес, відповісти на питання і 

вказати, де можна отримати додаткову інформацію. Тобто брошура - 

інформує, переконує і світло дає. Приклад структури брошури: Титульний 

лист - назва вузу, барвиста фотографія. Зазвичай пишеться дата заснування 

закладу: "Заснований в ... році". Сторінка 2 - історія вузу. Сторінка 3 - вуз 

сьогодні. Сторінки 4-5 - можливість отримання освіти. Сторінки 6-8 - 

соціальні пільги та гарантії. Сторінки 9-10 -спортивна життя. Задня 

обкладинка - загальний вигляд вузу, адреса, контактні телефони. Брошура 

використовується як профорієнтаційний матеріал.  

5. Рекламний відео-ролик. Він зручний для показу на дні відкритих 

дверей, профоріентаці- онних бесідах у навчальних закладах, військових 

частинах, для показу на місцевому телебаченні. Ролик повинен бути 
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компактним, яскравим. У ньому повинна бути коротка інформація про вуз, 

його матері- альної базу, умови прийому та ін.  

6. Інформаційний лист. Мета написання такого листа - повідомити, 

сповістити про запланований захід (наприклад, День відкритих дверей, 

конференція, та ін.). Ці листи односторонні і не вимагають відповіді.  

7. Електронна пошта. На сьогоднішній день електронна пошта є найбільш 

часто використовуваним додатком в Інтернеті. Крім цього, вона ще й один з 

найважливіших серед усіх інструментів у зв'язках з громадськістю. Цю 

ситуацію можна і необхідно використати, зокрема, для розсилки 

інформаційних листів, запрошень про які говори- лось вище і будь-яких 

інших (рекламних) повідомлень.  

8. Інтернет сайт. Створення власного (офіційного) сайту - це завдання, яке 

стре- мится виконати будь-яка організація, яка бажає заявити про себе і 

підтримувати зв'язки з громад- ськістю. Оскільки треба відзначити, що при 

активному використанні електронної пошти, рано чи пізно постане питання 

про створення сайту, тому тільки в ідеальному світі на кожне отримане по 

електронній пошті повідомлення давався б індивідуальну відповідь. У 

реальному житті, звичайно ж, це не завжди можливо, оскільки ви можете 

отримувати сотні електронних послання ний щодня. І якщо людям (а часто 

саме так і буває) потрібна одна і та ж інформація, потрібно створити сайт, а 

на ньому бібліотеку відповідей на FAQ (Frequently Asked Questions - Часті 

питання) і відповідати на аналогічні послання заздалегідь заготовленими 

відповідями, які ви можете витягувати з файлів і копіювати в текст листа. Що 

ж стосується безпо- питання створення (оформлення) самого сайту, то, як 

мінімум, необхідно восполь- зоваться досвідом державних установ, 

організацій, органів виконавчої влади різних рівнів, які мають свій Інтернет 

сайт, а як максимум, звернутися в компанію, що займається професійно 

розробкою Інтернет сайтів на комерційній основі. Не можна забувати і про 

те, що в ході профорієнтаційної роботи важливо взаємодію із засобами 

масової інформації. На сторінках республіканських і місцевих газет, по ре- 
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нального радіо і телебаченню повинні регулярно поміщатися матеріали про 

вуз та його про- грамах додаткової освіти, про умови вступу. 

Вивчення молоді з метою профорієнтації (попередня профдіагностика), 

як вже було сказано вище, складає один з найважливіших складових 

компонентів профорієнтації. На цьому етапі слід 

вивчити характерні особливості особистості: ціннісні орієнтації, інтереси, 

потреби, схильності, здібності, професійну спрямованість, професійні наміри, 

мотиви вибору професії, риси характеру, темперамент, стан здоров'я.  

Розглянемо докладніше ті сторони особистісних характеристик, які мають 

значення для професійної роботи.  

Ціннісні орієнтації. Особистість формується в процесі постійних 

взаємовідносин з людьми. Всі особливості, притаманні особистості, 

соціально обумовлені. Тому ціннісні орієнтації можна визначити: як 

спрямованість особистості на засвоєння (створення) суспільних цінностей у 

відповідності з конкретними потребами. Виходячи з цього визначення, ключ 

до розуміння поняття «ціннісні орієнтації» слід шукати в системі 

взаємовідносин між потребами особистості та суспільними цінностями "[6].  

Джерелом активності особистості слугують потреби, під яким розуміємо 

стан особистості, викликаної необхідністю вступати у зв'язку з навколишнім 

середовищем для того, щоб забезпечити своє існування, функціонування і 

розвиток [9]. Задоволення таких потреб, як потреба у професійному 

самовизначенні чи самоствердженні, відбувається в процесі практичної 

діяльності людини, причому тільки в тому випадку, якщо обрана професія, як 

прийнято говорити, до душі. Потреби завжди відбивають можливості їх 

задоволення, тому їх роль в ціннісних орієнтаціях особистості можна 

визначити наступним чином: потреби активізують відповідні можливості 

людини, спрямовують його діяльність у потрібному напрямку. А 

реалізуються всі ці потреби через конкретні об'єктивні цінності.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
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Кожна особистість прагне до засвоєння тих цінностей, які найбільше 

відповідають її цілям та інтересам. Стосовно до професійної діяльності 

людини можна виділити такі цінності:  

- самоствердження у суспільстві, в найближчому соціальному 

середовищі;  

- авторитет у трудовому колективі;  

- визнання рідних, знайомих, друзів;  

- самовдосконалення і самовираження – цікава робота;  

- застосування своїх знань, умінь, здібностей;  

- творчий характер праці;  

- матеріально-практичні, утилітарні цінності – хороший заробіток;  

- посада, яка задовольняє особистість, перспектива просування по службі 

[9].  

Іноді можна зустрітися з ототожненням понять «інтерес» і 

«спрямованість». Таке ототожнення необгрунтовано хоча б тому, що інтерес 

– є досить мінливим станом, а спрямованість – довготривалим, стійким.  

Головну роль у виборі цінностей мають мотиви, які, в свою чергу, 

залежать від інтересів і потреб особистості, а також цілей цієї особистості.  

За видами мотивів вибору професії розрізнять:  

- загальне пояснення;  

- романтика професій;  

- мотиви пізнавального характеру;  

- мотиви, в яких підкреслюється суспільна значущість професії;  

- посилання на приклад;  

- невмотивований вибір.  

За характером мотиви поділяють на чотири групи:  

1. Мотив, чітко і аргументовано обгрунтовує доцільність вибору даного 

напрямку трудової діяльності.  

2.  Мотивація нечітка, недостатньо мотивована.  

3. Мотивація невпевнена, неаргументована.  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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4. Ніяк неаргументована мотивація [1].  

Задоволення потреб, інтересів, реалізація мети немислимі без вирішення 

конкретних завдань, виконання відповідної роботи. Тому в кожному випадку 

людина вибирає об'єкт, явище чи діяльність (професію). Таким чином, вибір 

забезпечує потреби особистості.  

Виявлення мотивів вибору професії дозволяє дізнатися, що саме 

спонукало людину обрати даний вид праці і наскільки чіткі, аргументовані 

мотиви вибору. Це в свою чергу, дає можливість з'ясувати ставлення 

особистості до об'єктивних цінностей.  

Отже, розглянувши ціннісні орієнтації в структурі особистості людини, їх 

можна визначити в такий спосіб: потреби – інтереси – об'єктивні цінності – 

мотиви – цілі – вибір.  

Попередня профдіагностика передбачає виявлення таких якостей людини, 

як схильності.  

Схильності – це спонукання, що мають у своїй основі активне, творче 

ставлення до об'єкта [9].  

Як правило, на заняттях, до яких учень більш схильний, він витрачає 

більше часу і до того ж працюває з бажанням. Якщо при цьому він досягає 

ще й певних результатів у цій діяльності (навчальній чи трудовій), то можна 

говорити про здібності до даної діяльності. Основним показником здатності 

слід вважати легкість засвоєння нових знань і швидкість вдосконалення 

умінь, досягнення високих результатів діяльності. Говорячи про виявлення 

здібностей учнів з метою профорієнтації, ми маємо на увазі схильності до 

оволодіння не тільки знаннями шкільної програми, а й певними професіями.  

Здібності – це такі психологічні особливості людини, від яких залежить 

успішність придбання знань, умінь і навичок, але які самі до наявності цих 

знань, умінь і навичок не зводяться. Здібності виявляються у швидкості, 

глибині і міцності оволодіння способами і прийомами діяльності [6].  

По відношенню до знань, умінь і навичок здібності людини виступають 

як деяка можливість. Чи засвоїть людина ці знання, вміння і навички 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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залежить від безлічі умов, наприклад, від оточення, від того, як її будуть 

навчати, як буде організована її трудова діяльність та ін.  

Здійснений аналіз дає можливість стверджувати, що  

матеріальні передумови, фізіологічні процеси, на основі яких при 

сприятливих умовах можуть розвивати у людини ті чи інші професійні 

здібності.  Ті здібності, які закладені в організмі людини 

називають задатками. За їх розвиток відповідає навколишнє середовище [1].  

Таким чином, складання прогнозу успішності оволодіння людиною 

професії полягає у виявленні наявності та ступеня розвитку природних 

задатків.  

Крім здібностей, до індивідуальних психологічних особливостей 

особистості відносяться темперамент і характер. Ці властивості, ні відміну 

від інших, є консервативними і стійкими.  

У психології під темпераментом розуміють: індивідуально-своєрідні 

властивості особистості, її психіки, що визначають динаміку психологічної 

діяльності людини, що однаково виявляються в різноманітній діяльності 

незалежно від її змісту, цілей, мотивів і залишаються постійними в зрілому 

віці [6].  

Темперамент поділяється на тпипи, залежно від видів нервової системи: 

Меланхолік (слабкий тип): характеризується слабкістю процесів 

гальмування і збудження.  

Холерик (сильний, неврівноважений тип): сильний процес збудження і 

відносно слабкий гальмування.  

Сангвінік: сильний, врівноважений, рухливий тип.  

Флегматик: сильний, врівноважений, але з інертними процесами [1].  

До індивідуальних особливостей особистості відноситься 

також характер. У психології під характером розуміють: сукупність 

індивідуально-своєрідних психічних властивостей, які проявляються в 

типових для даної особистості способах діяльності, виявляються в типових 

обставинах і визначаються ставленням особистості до цих обставин [9]. У 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


311 

залежності від переважаючого впливу різних психологічних процесів на 

способи дії можуть бути виділені інтелектуальні, емоційні і вольові риси 

характеру.  

Психологи розрізняють чотири системи властивостей характеру:  

1. Властивості, що виражають відношення до колективу і окремим людям 

(доброта, чуйність, вимогливість і т.д.);  

2. Властивості, що виражають ставлення до праці (працелюбність, лінь, 

сумлінність, відповідальне або безвідповідальне ставлення до праці та ін);  

3. Властивості, що виражають ставлення до речей (акуратність, 

неохайність, дбайливе або недбале ставлення до речей і т.п.);  

4. Властивості, що виражають ставлення до самого себе (самолюбство, 

честолюбство, гордість і т.д.) [6].  

Характер людини не представляє собою деяку випадкову сукупність 

різних властивостей. Окремі властивості характеру залежать один від одного, 

взаємопов'язані, утворюють одне ціле.  

Отже, ми розглянули групи психологічних характеристик особистості, 

необхідних для вивчення школярів у профорієнтаційних цілях.  

Облік особливостей темпераменту (швидкість і точність реакції, 

правильність орієнтування в екстремальних умовах) 

у профорієнтаційній роботі з учнями має велике значення для виявлення 

найбільш оптимальних варіантів вибору «людина – справа», для визначення 

найбільшої придатності людини до того чи іншого виду трудової діяльності 

як виконавця, наприклад оператора, диспетчера, льотчика та ін.  

Вивчення особливостей характеру школяра з метою профдіагностики і 

профвідбору (підбору) виявляє психофізіологічні особливості особистості, 

що необхідно не тільки для визначення його як виконавця певних видів 

трудової діяльності, але і як майбутнього організатора, командира 

виробничого процесу в різних областях фізичної та розумової праці.  

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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У широкому сенсі слова профконсультація – це система надання дієвої 

допомоги в трудовому самовизначенні учнів, заснована на вивченні 

особистості [9].  

У профорієнтаційній роботі прийнято виділяти три етапи у роботі з 

профконсультації:  

1. Підготовча профконсультація: має на меті підвести учнів до 

усвідомленого вибору професії, ведеться вона протягом усього періоду 

шкільного навчання.  

2. Завершальна профконсультація: надання допомоги у виборі професії у 

відповідність з інтересами, схильностями і психофізіологічними здібностями 

учня. Цю консультацію в 8-11 класах проводять фахівці-профконсультанти 

разом з вчителями школи.  

3. Уточнююча профконсультация нерідко виходить за межі школи і 

здійснюється у середніх професійно-технічних училищах, ВНЗ, на 

підприємствах та ін.. [1].  

На кожному з цих етапів профконсультація носить різний характер. На 

першому етапі підготовка учнів до вибору професії немислима без розвитку 

самооцінки і позитивних якостей особистості. При цьому профконсультація 

насамперед носить розвиваючий характер. Якщо в учня вже склалися 

інтереси, що відповідають його здібностям, то завдання профконсультанта, 

вчителя, класного керівника полягає в тому, щоб спрямовувати його.  

На другому етапі профорієнтація носить рекомендаційний характер і 

вирішує такі основні завдання: відповідність стану здоров'я вимогам обраної 

професії, психологічна готовність особистості до оволодіння обраною 

професією, довідкова інформація учнів про зміст і характер праці, 

можливості отримання спеціальної освіти, професійної підготовки 

та працевлаштування. Згідно з цими завданням виділяють три етапи 

профконсультації: психолого-педагогічну, медичну та довідкову.  

Для проведення психолого-педагогічної консультації використовують 

дані попередньої профдіагностики особистості школярів. Медичну 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%96
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профконсультацію проводять завчасно, щоб дати можливість підлітку 

самостійно підійти до правильного вибору професії, виходячи зі стану свого 

здоров'я та вимог, пропонованих людині професією. Це робота здійснюється 

за участю шкільного лікаря та інших медичних працівників.  

Окремі професії пред'являють підвищені вимоги до психологічних 

особливостей особистості. Невідповідність особистісних якостей працівника 

вимогам професії може призвести до перевантаження нервової системи, а 

часом і до захворювання.  

У тому випадку, якщо після зіставлення медичного та психолого-

педагогічного обстеження учня з його професійною спрямованістю 

виявляться протипоказання, профконсультант повинен тактовно і доказово 

пояснити йому неможливість зробленого ним вибору професії і 

рекомендувати йому іншу професію. При цьому небажано зробити так, щоб 

рекомендована професія не йшла в розріз зі схильностями і здібностями 

учня, а певним чином відповідала йому.  

Третій етап профконсультації пов'язаний з надходженням учня до 

професійного навчального закладу або безпосередньо на роботу. Його можна 

назвати ще формує, бо основне завдання на цьому етапі – допомогти молодій 

людині утвердитись у професійному виборі. За допомогою школи учні 

знайомляться з майбутніми умовами своєї діяльності, готуючись до навчання 

в навчальному закладі або безпосередньо вступу на роботу.  

Професійна консультація для учнів за формою проведення може 

бути колективною, груповою та індивідуальною.  

Отже, профконсультація – це надання допомоги молодому поколінню, у 

виборі трудового шляху у житті, але ні в якому разі не нав'язування своїх 

суджень, не підміна права людини на свободу вибору професії.  

Однією зі складових частин профорієнтації – є професійний відбір 

(підбір), тобто вибір особи, яка з найбільшою ймовірністю зможе успішно 

освоїти дану професію і виконувати пов'язані з нею трудові обов'язки  [9].  
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У процесі професійного відбору (підбору) визначають професійну 

придатність людини на основі існуючих у неї фізіологічних і інтелектуальних 

відмінностей.  

Існуючі фізичні та інтелектуальні відмінності обумовлюють доступність 

для особистості одних видів праці і водночас труднощі і, навіть, 

недоступність інших.  

Відкидаючи розуміння здібностей як уроджених особливостей людини, 

які зумовлюють її професійну долю, не можна заперечувати наявність деяких 

уроджених задатків – психофізичних нахилів до тієї чи іншої роботи.  

Слід зазначити, що у світлі останніх досягнень мікробіології і ряду інших 

наук відкриваються обнадійливі перспективи не тільки для розкриття 

таємниць генетичного коду природних задатків, але і активного впливу на 

"біологічну галактику" людини в бажаному напрямку. Саме тому існую так 

звана професійна придатність. 

Професійна придатність – це рівень відповідності фізичних якостей і 

психофізичних особливостей людини професійним вимогам [1]. Якщо ці 

якості і особливості не досягають потрібних вимог, відбувається 

перевантаження. Це випадок професійної неповноцінності, від якої 

страждають і суспільство і особистість.  

Отже, професійний відбір (підбір) – це спеціально організований 

дослідницький процес, мета якого – виявити і визначити за допомогою 

науково обгрунтованих методів ступінь і можливість психофізіологічної та 

соціально-психологічної придатності претендентів на навчання і роботу по 

складних відповідальних професіях [6].  

Профвідбір (підбір) поділяють на два види:  констатуючий і 

організуючий. "Констатуючий профвідбір (підбір) передбачає вирішення 

питань про придатність до професії тієї або іншої особи у формі «придатний і 

«непридатний». У разі негативної відповіді людина робить нову спробу 

вирішення питань працевлаштування. Організуючий профвідбір (підбір) має 

на меті виявити і оцінити індивідуальні особливості людини, які є 
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свідченнями не до однієї, а до кількох професій, що більшою мірою 

відповідає потребам і завданням закладів, підприємств щодо своєчасного 

заповнення вакантних місць [1].  

Правильний профвідбір (підбір) слід проводити з допомогою психологів, 

фізіологів, медиків.  

З ускладненням праці в процесі науково-технічного прогресу в умовах 

прискорення можливе зростання обмежень до деяких професій. Поряд з цим 

в народному господарстві нашої країни є багато професій, які не 

пред'являють підвищених фізичних і психофізіологічних вимог до людини. 

Тому дуже важливо ще на шкільній лаві ознайомити учнів, які особливо 

мають фізичні та психофізіологічні обмеження, з даними професіями, 

допомогти молодим людям вибрати одну з них.  

Нерідко профвідбір (підбір) важко здійснювати через недостатність 

розвитку методики його застосування. Наприклад, при відборі абітурієнтів до 

вузів вступні іспити ще не дають підстав судити про професійну придатність 

вступників, тому зараз при вступних іспитах введено 

профорієнтаційну співбесіду. Тут необхідні науково обгрунтовані 

храктеристики-рекомендації школи, діагностичні методи профвідбору 

(підбору).  

Професійна адаптація – найважливіший етап процесу професійного 

самовизначення людини. На цьому етапі виявляються недоліки попередньої 

професійної орієнтації та професійної підготовки, здійснюється процес 

формування нових установок, потреб, інтересів у сфері праці і, нарешті, 

виявляється, наскільки життєві плани виявилися реальними. Тому адаптація є 

своєрідним критерієм ефективності профорієнтаційної роботи з молоддю.  

Професійна адаптація – це процес пристосування учнів до майбутньої 

професії у загальноосвітніх школах, профтехучилищах, технікумах, вузах і 

т.д. до умов їх професійної праці в результаті чого відбувається закріплення 

кадрів в народному господарстві "[1].  
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Багато дослідників вважають, що процес професійної адаптації 

починається безпосередньо   на виробництві, інші стверджують, що початок 

цього процесу закладаються ще в школі, і поділяють його на чотири періоди: 

підготовка до праці в школі, вибір професії, професійна підготовка, початок 

трудової діяльності.  

Під професійною адаптацією розуміють також: соціально-економічний 

процес пристосування людини до освоюваної професії [1].  

У процесі адаптації відбувається активне включення особистості в ту чи 

іншу соціальну, професійну групу, освоєння соціально-психологічних 

відносин у цій групі.  

Отже, у професійній адаптації можна виділити дві взаємопов'язані 

сторони: професійну і соціально-психологічну.  

Професійна адаптація включає в себе оволодіння необхідними знаннями, 

вміннями, навичками, умінням швидко орієнтуватися в різних 

виробничих ситуаціях, контролювати і програмувати свої дії [1].  

Соціально-психологічна адаптація полягає у пристосуванні молодого 

працівника до правил поведінки, що діє в конкретній соціально-професійній 

групі. Сюди входить ознайомлення з цілями та завданнями колективу, його 

традиціями, відносинами між керівниками і підлеглими та ін. [9].  

У процесі пристосування до трудового колективу можна виділити три 

стадії:  ознайомлення з новою ситуацією; стадія пристосування до цієї 

ситуації – працівник переорієнтовується, визнає головні елементи нової 

системи цінностей, але у нього зберігаються в якості рівноцінних багато 

колишніх установки; стадія асиміляції – повне пристосування до трудового 

колективу, засвоєння його установок.  
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3.6. СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

3.6.1. Сучасний підручник як засіб реалізації соціально-професійної 

орієнтації старшокласників  

На різних етапах розвитку людини та суспільства формування 

особистісних цінностей і якостей здійснюється за допомогою як оточуючого 

середовища, так і вибудуваного інформаційного поля, складовою якого є 

підручник. 

Стрімке зростання інформаційних потоків, інформатизація суспільного 

життя, розширення сфер людської діяльності є потужними чинниками, що 

стримують засвоєння інформації в повному обсязі кожною людиною. Постає 

потреба навчати учнів орієнтуватись в інформаційному полі сучасності, 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
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особливо, коли йдеться про соціально-професійну орієнтацію 

старшокласників. Відтак, як актуальна постає проблема спеціалізації в певній 

сфері соціальної діяльності. Чи достатньою мірою може бути забезпечена 

відповідна підготовка особистості на рівні загальної середньої освіти? 

Наскільки профільне навчання зорієнтоване на реалізацію саме цього 

завдання? 

Розробка навчальних підручників для старшої школи, підвищення рівня їх 

функціональності викликають особливий інтерес учених на даному етапі розвитку 

навчальної книги. Напрямами підручникотворення для старшої профільної 

школи є: соціально-професійне орієнтування старшокласників; виокремлення 

причин та механізмів подолання соціально-економічної нестабільності, 

конфронтації, деформації економіки, кризових явищ в духовному житті 

світового співтовариства; вирішення ситуативних життєво-трудових завдань 

тощо. Напрацювання вченими у взаємодії з педагогічною практикою 

зазначених напрямів важливо, оскільки старшокласники розпочинають 

процес адаптації, індивідуалізації та інтеграції у соціальних прошарках. На 

сучасному етапі учням важливо уникнути динаміки формування страхів та 

переживань, зростання агресії, невпевненості в майбутньому, в формуванні 

соціальної орієнтації та здобутті професії потрібної суспільству. 

Стратегічним же прорахунком державного рівня та суспільних інституцій є 

відсутність цілепокладання на продуктивну взаємодію молоді на ринку праці 

з метою створення продукту (цілереалізації), перерозподіл якого задовольняє 

особистісні та суспільні соціально-життєві потреби. 

У значній мірі виокремлення компетентнісного підходу в 

диференційованому навчанні, застосування його у процесі розробки 

сучасних підручників дозволить сформувати життєво-трудові компетентності 

старшокласників, сприятливі для гармонізації особистості; стабілізувати 

суспільні відносини; розвивати соціально-економічне середовище; 

зменшувати рівень соціальної напруги тощо. Отже, проблема зумовлена 

необхідністю спрямування компетентнісної освіти на практичні досягнення, 



321 

формування досвіду життєдіяльності, а значить зумовлення змін у навчально-

виховному процесі, спрямованому на розвиток життєвих і трудових 

компетентностей. 

Філософські, психолого-педагогічні, економічні та соціально-

професійні засади формування в учнів системи знань засобом підручника 

напрацьовані  як українськими, так і зарубіжними науковцями, що є 

підґрунтям для аналізу та роздумів у процесі побудови освітньої моделі. 

Окремо взятий навчально-виховний зміст у процесі підручникотворення на 

різних етапах розвитку особистості із врахуванням ступеня розвитку 

суспільства представили у своїх наукових доробках В. Г. Бейлінсон, І. Д. Бех, 

Н. М. Бібік, С. М. Бондаренко, П. П. Блонський, Н. М. Буринська, М.С. Вашуленко, 

В. П. Волинський, С. В. Волков, Л. I. Гавриленко, С. У. Гончаренко, Г. Г. Гранік, I. 

П. Гузик,  М. Б. Євтух, I. К. Журавлев, Д. Д. Зуєв, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, I. Я. 

Лернер, Д. Локк, А. С. Макаренко, В. В. Олійник, І. Г. Песталоцці, М. В. Лось, В. В. 

Мелешко, Т. Н. Романченко, О. Я. Савченко, Т. П. Соколовська, В. О. 

Сухомлинський, Н. Ф. Тализіна, К. Д. Ушинський, С. Е. Трубачова, М. Д. 

Ярмаченко та ін. 

Ученими досліджувалися, зокрема: профорієнтаційну спрямованість 

змісту навчальних предметів (Доротюк В., Левченко Ф., Піддячий М. та ін.); 

сутність підручника, його структуру та функціональне забезпечення 

(Безпалько В., Бейлінсон В., Буринська Н., Зуєв Д., Топузов О., Цетлін В. та 

ін.); місце і роль навчальної книги в навчально-виховному процесі 

(Бабанський Ю., Лернер І., Скаткін М. та ін.); робота з підручником (текстом) 

на уроках (Бондаренко С., Гранік Г., Концева Л., Чепелєва Н. та ін.). У 

дослідженнях Г. Гранік, С. Жуйкова, Г. Костюка, Н. Менчинської розкрито 

психологічні основи побудови шкільного підручника. Вченими 

розробляються також питання: оцінювання складності текстів (Ґудзик І., 

Мікк Я., Сохор А., Цетлін В. та ін.); функції текстових елементів 

(Бейлінсон В., Зуєв Д., Лернер І. та ін.); критерії добору змісту навчальних 

предметів (Величко Л., Савченко О., Склярова І. та ін.); особистісну 
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орієнтація змісту профільного навчання (Бібік Н., Бурда М., Кизенко В., 

Шиян Н. та ін.). 

У процесі впровадження компетентнісного підходу передбачається, що 

для життя і діяльності учня важливий як внутрішній об’єм засвоєного, так і 

можливість його використання. В свій час це спонукало вчених винайти нову 

особистісну характеристику з метою фіксації освітнього результату – 

компетентність. 

У компетентнісному підході підґрунтям для формування 

компетентностей є знання, уміння, навички. Оскільки компетентність 

включає не лише когнітивну (знання) і операційно-технологічну (уміння) 

складові, а й мотиваційну, етичну (ціннісні орієнтації), соціальну і 

поведінкову оволодіння нею потребує організованості, значного 

інтелектуального розвитку: абстрактного мислення, саморефлексії, 

визначення власної позиції, самооцінки, критичного мислення. 

На сучасному етапі розвитку суспільств особистість представляється за 

складовими компетентностей, які характеризуючи її за мірою особистісних 

здібностей дають змогу включитись у соціально-професійну діяльність. 

Такий підхід передбачає їх певну ієрархію: найважливіші, основні, ключові, 

багатофункціональні, надпредметні і багатовимірні тощо. 

Ключові компетентності основані на якостях особистості і 

проявляються в певних способах поведінки, які спираються на психологічні 

функції людини, мають широкий практичний контекст, наділені високим 

ступенем універсалізації. Диференціювання освіти зорієнтоване на конкретні 

навчальні досягнення, рівень сформованості яких дає змогу функціонувати в 

навчальному і життєвому середовищах, що сприяє оволодінню соціальним 

досвідом, навичками життя й трудової діяльності у межах обраного соціально-

економічного середовища. 

Основним засобом навчання є підручник, оскільки він носій змісту освіти і 

засіб забезпечення його засвоєння. Відповідно підручник для старшої школи 

виконує функцію дидактико-методичного характеру в напрямі компетентнісно 
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спрямованого навчально-виховного процесу в умовах профільного навчання. Його 

універсальність забезпечує вивчення соціально-професійно зорієнтованого змісту 

освіти старшокласників, які навчаються за різними напрямами профілізації в умовах 

диференційованого навчання. 

У відповідності до напрямів профілізації підручник виконує функцію 

формування відповідальної за свої дії особистості, здатної до саморозвитку, 

самоосвіти, самовиховання, продуктивного мислення, опрацювання 

різноманітної інформації й використання набутих знань, вмінь і навичок у 

процесі вирішення поставлених завдань. 

Підготовка змісту підручника, з метою виховання і навчання учнів 

забезпечуватиметься співпрацею освітньої науки і практики шляхом 

вибудови  освітньо-наукових і виховних систем [5]. Знання, праця, 

технології, сировина тощо зумовлюватимуть випереджаючий розвиток країн, 

уточнюючи і враховуючи певні закономірності. Наприклад в економічному 

навчальному профілі (суспільно-гуманітарний напрям профілізації) у змісті 

підручників має бути ґрунтовна інформація, що в процесі видобутку для 

продажу мінеральних ресурсів отримуються значні кошти, але втрачається 

без відновлення ресурсна база землі; вирощування сільськогосподарської 

сировини збіднює родючість ґрунту; вироблення обладнання і машин як 

продукту праці вимагає значних людських і енергетичних ресурсів, 

здобування високого рівня освіти, пожиттєвого вдосконалення знань з метою 

випуску досконалішої технічної продукції, яка за рахунок новітніх 

технологій на світовому ринку наукоємної продукції країн великої сімки 

становить майже 80%. 

У процесі розробки підручника враховується, що фахівці, які 

розробляють, впроваджують і постійно удосконалюють наукоємні технології 

й продукцію, проходять довготривалий процес неперервної підготовки [3] за 

певним навчальним змістом освіти, здобуваючи необхідні знання, уміння, 

навички і набуваючи при цьому життєвого досвіду. Тому зважаючи на зміни, 

що відбуваються у сучасній педагогічній науці і освітній практиці, виокремлюються 
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наступні функції сучасних підручників:  інваріантні - інформаційна, 

трансформаційна, мотиваційна; варіативна - розвиток пізнавальних можливостей 

учнів, дослідницька, практична, самоосвітня [12]. 

У суспільно-гуманітарному напрямі профілізації (економічний 

навчальний профіль) засобом підручника старшокласник має отримувати 

інформаційний ресурс оцінки світового господарства. Аналіз концепцій 

розвитку суспільств дає змогу сформувати уявлення про соціально-

економічний устрій. Наприклад: агросировинні суспільства й економіки, 

базовані на ресурсно-видобувному капіталі; науково-технологічні й 

індустріально-промислові, керовані індустріально-промисловим капіталом; 

інформаційно-комунікативні суспільства з надмобільною торгово-

фінансовою економікою, керованою капіталом знань, інтелекту; ідейно й 

духовно інтегровані суспільства тощо. Це дає змогу учню оцінювати ринкову 

продуктивність цих суспільств. Наприклад додана вартість на: 

транспортуванні природно-сировинних ресурсів становить 1%; виготовленні 

кольорових телевізорів 16%; виготовленні суперкомп’ютерів сягає 1700%; 

виготовленні та продажі супутників, що забезпечують керування світовими 

мережами капіталу сягає 2000% [10, с. 4]. Таким чином, старшокласник 

вивчає та усвідомлює як державний, так і світовий соціально-економічний 

устрій, так і критерії оцінки їх господарювання. 

Засобом підручника, на даному етапі світового устрою, є необхідність 

донесення до старшокласника напрацювань, пов’язаних із перспективним 

розвитком суспільних та соціально-економічних відносин [2], через змістову 

складову освіти в старшій школі. Для старшокласників важливо розпочати 

процес соціально-професійної адаптації до ринку праці [6].  На сучасному 

етапі соціально-економічного розвитку є нагальна потреба у побудові 

освітньої системи, спрямовуючої старшокласників до агро-сировинного, 

науково-технологічного й індустріально-промислового, інформаційно-

комунікативного, морально-духовного цілепокладання. За допомогою 

викладеної в підручнику інформації старшокласник усвідомлює, що в 
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Україні, як і в кожній розвиненій країні світового співтовариства,  

домінуючими є лише окремі напрями розвитку, які в економічній оцінці хоча 

і мають різну додану вартість, але характеризуються системним виявом і в 

соціально-економічній структурі виконують функції забезпечення динаміки 

розвитку країни та задоволення потреб всіх соціальних прошарків. 

Для адаптації, індивідуалізації та інтеграції особистості в регіональні 

та світові суспільні та соціально-економічні системи необхідно, як подання 

системи знань про людину у змісті соціально-професійно орієнтованого 

підручника нового покоління [4], так і пізнання світу [1] з об’єктивним 

прогнозом можливих тенденцій і напрямів розвитку. Позитивного результату 

можна досягти шляхом співпраці між галузями наукових досліджень, які 

охоплюють перспективи цих процесів, науково обґрунтовують і прогнозують 

майбутнє. У підручнику викладається об’єктивна оцінка суспільного 

розвитку, що дає можливість визначити місце і роль науково-технічного 

прогресу в житті людини і суспільства. Для старшокласника важливо пізнати 

рушійну силу соціально-економічного життя, яка створює передумови для 

глибинних змін у знаряддях та інших засобах праці, в методах ведення і 

організації виробничих процесів тощо. 

Ми живемо у вік бурхливої науково-технічної революції, яка є виявом 

науково-технічного прогресу, що охопив одночасно науку і техніку. Щоб у 

певні вікові періоди розвитку молодь розуміла суть науково-технічної 

революції у змісті підручника мають аналізуватися подібні революції 

минулого [9, с. 10]. Прораховуючи напрями й тенденції майбутнього 

розвитку молоде покоління зможе розробляти моделі підготовки особистості 

до зустрічі з новими викликами і спрогнозувати майбутні можливості. 

Новітні підходи у розв’язанні цих проблем характеризуватимуться 

систематизованістю, глибинним розумінням тенденцій майбутнього, 

зокрема, окресленням найближчих напрямів змін. 

У сучасному підручнику пропонується не лише раціонально-

матеріальний зміст, але й формування духовної і морально-етичної 
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складових особистості. Відповідно до потреб сьогодення старша школа через 

підручник формує в старшокласників рівень національної свідомості, 

достатньої життєвої компетентності, соціально-професійного розвитку, 

необхідної комп’ютерної грамотності, уміння опрацьовувати інформацію, 

володіння іноземними мовами тощо. Зміст підручника активізує шкільну 

соціалізацію сутність якої у вирішенні проблеми взаємної зумовленості і 

співвимірності людини та суспільства. Порушення цієї гармонії призводить 

до знецінення людського життя і до втрати внутрішнього сенсу життя 

суспільного [11]. Збереження та поповнення такої співвимірності є 

найважливішим суспільним завданням, у розв’язанні якого значна роль 

належить підручнику для старшої школи [7, с.84]. Але недоліком 

загальноосвітньої підготовки залишається сформованість у старшокласників 

недостатніх для життя і самозабезпечення вмінь, потрібних для розв’язання 

практичних завдань на основі використання здобутих знань. Аналіз показує, 

що зміст підручників у старшій школі переобтяжений надмірним 

фактологічним матеріалом, містить відомості, які не мають освітньої 

цінності. Його структура недостатньо враховує необхідність диференціації 

учіння залежно від схильностей, здібностей, життєвих планів 

старшокласників [8]. За останні роки значно зросло навчальне навантаження 

старшокласників, зумовлене невідповідністю змісту освіти і навчальних 

технологій їхнім психофізіологічним особливостям та можливостям, що 

гальмує гармонійний розвиток, негативно впливає на стан здоров’я і 

мотивацію навчання. 

Зміни, що відбуваються у суспільствах та регіональних середовищах 

спонукають педагогічну науку на розробку у підручниках змісту, 

спрямованого на вивчення наявного та перспективного світоустрою за 

певними принципами і законами розвитку суспільств і держав. Це сприяє 

формуванню компетентностей старшокласників, які дозволять їм 

функціонувати в умовах швидкозмінних соціально-професійних систем. 

Очевидно, що шлях вирішення цієї проблеми знаходиться в площинах 
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зміни суспільної ситуації та розробки науково обґрунтованого, практико 

орієнтованого змісту підручників. Одним із завдань впровадження в освітню 

практику підручників зазначеного змісту – спрямування  старшокласників на 

шлях продуктивної соціально-професійної взаємодії в умовах регіонального 

середовища на певному етапі їхнього розвитку. 

Звісно, зміст навчальних предметів в умовах профільного навчання має 

містити значну частку текстових і позатекстових елементів, що виконують, 

передусім, профорієнтаційну функцію. Тобто, зміст має орієнтувати учня у 

світі професій, спрямовувати його на відповідну професійну діяльність, 

сприяти виявленню професійних уподобань, якщо самотужки старшокласник 

не може зорієнтуватися чи визначитися. Утім, у змісті навчальних 

підручників недостатньо профорієнтаційного змісту, а подекуди він зовсім 

відсутній. На думку науковців, це нівелює саму ідею профільного навчання. 

Розглядаючи орієнтацію змісту освіти на функціональне використання 

здобутих знань, тобто на профільне спрямування знань і практичну їх 

значущість, зазначають, що «на сучасному етапі змістова структура загальної 

освіти не сповна забезпечує фундаментальний характер і профільну 

спрямованість освіти [16, с. 6]».  

Зі свого боку ми, провівши опитування вчителів на предмет 

удосконалення змісту освіти у старшій школі, виявили, що, на їхню думку, 

навчально-виховний процес на засадах профільності потребує реорганізації 

(70,53% респондентів). Така реорганізація має бути здійснена з урахуванням 

того, що у старшокласників часто змінюється інтерес до професії (тобто, має 

бути забезпечено відповідну варіативність і гнучкість).  

Зміна професійних пріоритетів, уподобань і звичайної зацікавленості 

спеціальністю детермінується низкою як зовнішніх, так і внутрішніх 

чинників. Серед зовнішніх, наприклад, неправильне уявлення (неадекватний 

образ) про зміст праці або про перспективи професії, сформоване за впливу 

профільного навчання в школі. Серед внутрішніх – низька здатність більш-

менш об’єктивно оцінити свої розумові, інтелектуальні, творчі (і навіть 
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фізичні) можливості. Може мати місце звичайне ігнорування своїх 

психофізіологічних особливостей (образ свого «Я» сформувався близьким до 

ідеального), що й веде до переоцінювання свої життєвих в психічних сил. 

Саме у цьому криються не тільки витоки суперечності «я – соціум», але й 

першопричини неадекватної вимогам часу соціально-професійної орієнтації 

старшокласників і вибір власної життєвої траєкторії. 

З огляду на викладене, зазначаємо, що професійне самовизначення, як і 

становлення самої особистості, потребує копіткої праці вчителів, тривалого, 

цілеспрямованого й поступового формування у школярів внутрішньої 

готовності до усвідомленого самостійного вибору професії на основі 

побудови адекватного її образу. За потреби має відбуватися коригування 

соціально-професійної орієнтації старшокласників, їхніх намірів щодо 

реалізації перспектив своєї життєдіяльності й подальшого розвитку. Відтак, 

зміст навчальних предметів в умовах профільного навчання має містити й 

такі текстові і позатекстові елементи, що виконують не тільки 

профорієнтаційну функцію, але й розтлумачують суть професійної 

діяльності, залежність ефективності опанування професії і подальшої 

професійної діяльності від психофізіологічних особливостей.  

Зміст підручника в профільній школі має бути збагачений текстовими 

та зображувальними елементами, що викликають значну рефлексію, коли 

йдеться про з’ясування старшокласником своєї готовності бути дорослим, 

здатним визначитись у житті і здобути професію, спроможним влитись у 

відповідну сферу виробничих відносин, вибудовувати професійну кар’єру. 

Загалом, слід визнати, що сучасний підручник як засіб соціально-професійної 

орієнтації старшокласників має допомагати учневі віднаходити особистісно 

значущі смисли в конкретній професійній діяльності. 

Тож на зміст навчального матеріалу для старшої школи покладається 

необхідність урахування потреб та інтересів учнів, що й реалізуватиме 

соціально-професійну орієнтацію, і, водночас, парадигму особистісно-

орієнтованого навчання. Адже профільне навчання спрямовується на набуття 
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старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-

пошукової діяльності, на розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, 

творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, на мотивацію до здобуття 

професії, на підтримку прагнення особистості до саморозвитку та самоосвіти. 

За таких умов уможливлюється не тільки виявлення професійних 

уподобань учнів, але й формуються «інтереси, потреби, самомотивоване 

самостійне навчання як усвідомлена навчальна діяльність [13, с. 67]», що, на 

нашу думку, позитивно впливає на соціально-професійну орієнтацію 

старшокласників.  

Концептуальною основою теорії шкільного підручника є визнання його 

двоєдиної сутності – з одного боку, як носія змісту освіти, а з іншого – як 

засобу навчання. Наразі, як засіб навчання підручник для старшої школи 

потребує модернізації. Задля професійного самовизначення, соціально-

професійної орієнтації 87,10% старшокласників послуговуються відповідною 

інформацією від учителя, а також поданою у підручниках, інших книгах, 

посібниках і наявною в мережі Інтернет. Утім, детальний аналіз емпіричних 

даних засвідчив, що: 4,03% користуюся інформацією від учителя і черпають 

її з підручників; 2,42% користуюся тільки підручником; 1,61% користуюся 

інформацією тільки від учителя; 1,61% нічим не користуюся. 

Водночас, в умовах профільного навчання учні мають змогу обирати 

навчальні предмети і курси, що поглиблюють, розширюють і доповнюють 

загальнообов’язковий навчальний зміст. У такий спосіб вони долучаються до 

різних видів практичної діяльності з орієнтацією на майбутню професію. 

Сучасний підручник як засіб реалізації змісту профільного навчання, 

наголошує В. Доротюк, має містити матеріал профорієнтаційного 

спрямування, що даватиме змогу учневі ознайомлюватися зі світом професій, 

дотичних до профільного предмета, визначати професійно значущі якості 

особистості [15, с. 194]». 

Ураховуючи той факт, що основною функцією підручника як засобу 

реалізації навчального тексту є передавання знань, В. Цетлін поділяє ці 
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структурні елементи підручника за обсягом. З огляду на це, виокремлює 

мікро- і макротексти, що слугують для повідомлення інформації в готовому 

вигляді. За результатами аналізу В. Лізвінський висновує, що більшість 

науковців та авторів навчальних книг підтримують структурну схему 

підручника, яку запропонував Д. Зуєв. Водночас він зазначає: «провідними 

структурними підсистемами виступають тексти й позатекстові компоненти. 

Текст підручника є основним ―скелетом‖ підручника, розкриває його зміст, 

забезпечує послідовний і максимально повний виклад та аргументацію 

навчального матеріалу відповідно до програми [17, с. 4]»; «позатекстові 

компоненти також виконують службову функцію до основного тексту. Вони 

організовують його засвоєння, полегшують розуміння та практичне 

використання [Там само]». 

До позатекстових компонентів підручника належать: апарат організації 

засвоєння; ілюстративний матеріал; апарат орієнтування. Апарат організації 

засвоєння як структурний компонент підручника включає: завдання і 

запитання; відповіді на них; систематизувальні й узагальнювальні таблиці; 

зразки оформлення записів тощо. Його основне призначення – навчити 

дитину вчитися, сформувати інструмент, який допоможе їй здобувати знання, 

а вчителеві – запропонувати зразок організації навчальної діяльності учнів. 

У роботах Д. Зуєва, А. Умана, Л. Фрідмана розкрито сутність поняття 

«завдання»; встановлено співвідношення між термінами «вправа», 

«запитання», «завдання», «задача». Більшість авторів схильні вважати, що 

поняття «завдання» ширше, а задачу можна розглядати як особливий вид 

завдання. Так, наприклад, А. Уман, В. Цетлін до складу навчальних завдань 

відносять вправи і задачі, а розрізняють їх так: вправи – це завдання, спосіб 

виконання яких цілком відомий; задачі – завдання, спосіб виконання яких 

невідомий або майже невідомий. Запитання при цьому належать або до 

вправ, або до задач – залежно від діяльності, яку вони передбачають [18; 19].  

В умовах профільного навчання профорієнтаційну роль, окрім 

описового текстового матеріалу, мають виконувати і завдання та задачі. 
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Характер завдань обумовлюється специфікою профільної підготовки. Так, з 

метою соціально-професійної орієнтації учнів старшої школи мають 

пропонуватися завдання пізнавально-пошукового і дослідницького типів, що 

сприятимуть набуттю навичок прогнозування у сфері майбутньої 

професійної діяльності. Такі завдання мають викликати в учнів старшої 

школи інтелектуальне напруження, збуджувати пізнавальний інтерес, 

спонукати до активного самостійного засвоєння нових знань.  

Звісно, у змісті підручника з метою профорієнтації має 

використовуватися різний літературний матеріал – метафори, притчі, 

епіграфи, уривки з літературних творів – на профільну тематику. Робота з 

цим матеріалом дає змогу ознайомитися зі специфікою різних професій, 

водночас розвиваючи вміння аналізувати, узагальнювати, грамотно будувати 

і висловлювати думки, формувати відповідні уявлення, сприяти критичному 

мисленню. 

Наприклад, у підручниках з української мови можна використати 

тексти з описом професії, і водночас запропонувати учням самостійно 

визначити, про яку саме професію йдеться.  

Текст-1. Люди цієї професії першими прибувають на місце злочину. 

Вони все знають про відбитки пальців і про почерк людини. Будь-який 

спеціаліст цієї професії знає, що у чоловіків довжина кроку 60–90 см, а у 

жінок і людей похилого віку – 50–70. Якщо довжина кроку сягає метра і 

більше, це вказує на те, що людина біжить (Криміналіст).  

Текст-2. У лісі, в пустелі, в горах, у містах і навіть у море тягнуться 

лінії електропередач. Вони несуть нам світло, тепло, а головне – 

електроенергію. Проведенням профілактичних і аварійних робіт на 

електричному обладнанні, підтриманням стану електромереж, трас 

повітряних і підземних кабельних ліній зайняті представники цієї професії. 

Суворе дотримання правил техніки безпеки – обов’язкова умова цієї 

професії. (Електромонтажник). 
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У підручниках з хімії, географії, фізики також мають бути завдання на 

профорієнтаційну тематику. Наприклад, у підручнику з хімії (10-й кл.; тема 

«Неметалічні елементи та їхні сполуки») можливі такі завдання: 

– як науковець, схарактеризуй фізико-хімічну характеристику основ 

синтезу амоніаку; 

– як технолог, поясни, чому під час синтезу амоніаку використовують 

саме циклічну систему виробництва; 

– як маркетолог, вкажи галузі застосування амоніаку, спираючись на 

його властивості; 

– як лікар, вкажи на перші ознаки отруєння амоніаком (яку першу 

допомогу потрібно надати потерпілому?); 

– як еколог, розкажи про способи утилізації відходів виробництва 

амоніаку? [за: 14, с. 53]. 

Також у підручниках мають бути передбачені завдання для 

самостійного пошуку інформації, метою яких є виявлення учнів, які мають 

нахили та здібності до певної професії. Такі завдання активізують 

пізнавальну діяльність школярів на уроках та в позаурочний час, 

поглиблюють їхні знання, вдосконалюють уміння і навички як загального, 

так і професійного характеру, розвивають у них професійні інтереси й 

стимулюють творчий потенціал. Наприклад, підготуйте: презентації на диску 

(«Екологічні чинники», «Природні та штучні екосистеми»); рекламний ролик 

або плакат «Охорона навколишнього середовища»; наукову конференцію 

«Вплив людини на навколишнє середовище» і проведіть її; реферат на тему 

«Хвороби, що виникли внаслідок забруднення навколишнього середовища» і 

виступіть з доповіддю.  

За результатами дослідження ми визначили основні критерії соціально-

професійної орієнтації старшокласників: пізнавальний і ціннісно-

орієнтаційний. Показники пізнавального критерію: наявність необхідних 

знань про світ праці, загальні і спеціальні уміння, навички; знання професій, 

їх сутності, суспільної значущості; знання про стан власного здоров’я і повні 
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відомості про чинники впливу обраної професії на нього. Ціннісно-

орієнтаційний критерій включає такі показники: наявність мотиву обрання 

шляху перспективного навчання; позитивне ставлення до ситуації вибору, 

активну позицію у прийнятті рішень; уміння оцінювати свої здібності і 

реальні можливості при виборі майбутньої професії. 

Сучасний підручник в умовах профільного навчання має виконувати 

функцію засобу соціально-професійної орієнтації старшокласників. 

Профорієнтаційні текстові і позатекстові елементи сучасного підручника, 

підпорядковані професійному самовизначенню старшокласника, 

сприятимуть розмежуванню правдивих і хибних уявлень про світ професій, 

реального і віртуального досвіду. Розв’язання старшокласникам у 

відповідний спосіб дібраних вправ і завдань (задач), складених гіпотетичних 

життєвих ситуацій поступово забезпечуватиме перехід від вивченого і 

засвоєного у навчально-виховному процесі до інтеграції знань, умінь, 

здібностей, що будуть перевірено на міцність у подальшій професійній і 

соціальній практиці. 
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ВИСНОВКИ  

Для подолання суперечностей, що виникли у процесі реалізації 

соціально-професійної орієнтації учнів профільної школи необхідно 

здійснити такі першочергові заходи: 

 Враховувати необхідність реалізації соціально-професійної орієнтації 

учнів старшої школи у контексті фундаменталізації шкільної освіти. 

 Забезпечити викоритсання єдиного програмно-методичного 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу професійної 

орієнтації учнів, залучити фахівців з вікової та педагогічної психології, 

соціальних педагогів, затвердити відповідні рекомендацій на 

державному рівні.  

 Приділяти достатню увагу до соціального компоненту в організації 

професійного самовизначення старшокласників (соціалізація в процесі 

професійного самовизначення та становлення особистості). 

Викоритсовувати єдину систему заходів спрямованих на посилення 

виховної роботи та забезпечення соціалізації старшокласників в умовах 

профільної школи,  залучати фахівців з установ що спеціалізуються на 

соціальній роботі з молоддю, передбачити заходи спрямовані на 

соціалізацію учнів у плані позакласної роботи.  

 Здійснювати неперервну розбудову інформаційного простору 

профільної школи та забезпечити його відповідною освітньою 

інформацією. Визначити загальниі і конкретні принципи роботи, 

критерії  відбору інформаційних ресурсів, поповнення та відновлення 

арсеналу методичних засобів і прийомів навчання. Забезпечити 

можливості рівного доступу до інформаційних ресурсів всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

 Впроваджувати ефективні моделей організації профільного навчання 

та соціально-професійної орієнтації з урахуванням наступності всіх 

ланок та наскрізної підготовки. Забезпечити взаємодію всіх 

навчальних закладів, які входять до навчально-наукового комплексу. 
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 Запровадити єдину систему цілеспрямованих заходів підготовки 

педагогічних кадрів для профільної школи. Включити 

спеціалізовані курси та дисципліни до навчальних планів установ з 

підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Методика ЛаврентьєваМ.В. «Контактної взаємодії вчителя з 

батьками» 

1 стадія. Пошук контактів 

Перша зустріч вихователя з родителями. Вихователь і батьки 

відчувають інтерес друг до друга й одночасне хвилювання, почуття тривоги і 

сторожкості, сумнів у тім,  чи буде досягнуте взаєморозуміння,  чи не 

пропаде бажання спілкуватися надалі. 

На цій стадії вихователю необхідно виявити високий педагогічний 

такт, искреннее повага до батьків, делікатність, стриманість, не відіпхнути 

їхніми непродуманими питаннями. У доброзичливому тоні учасники бесіди 

обмінюються думками з приводу яких-небудь рис характеру, особливостей 

поводження дитини. При цьому вихователь загострює увагу на позитивних 

початках в особистості дитини. 

У процесі першого спілкування, якщо воно будується на основі 

обопільної поваги, бажання досягти взаєморозуміння, знімається напруга у 

відносинах вихователя і батьків, переборюється недовіра друг до друга. 

2 стадія. Пошук загальної теми 

На другій стадії вихователь більш активно виявляє цікавість до дитини, 

до умов сімейного виховання, з'ясовує, як виявляється турбота батьків про 

дитину,  чи почувають вони відповідальність за його виховання, долю. 

Вихователь розпитує батьків, на які позитивні якості дитини можна 

спиратися в процесі  чи виховання перевиховання. Батьки поділяються 

спостереженнями, висловлюють сумніву про деяких незрозумілих їм 

учинках, особливостях особистості дитини. 

Вихователь разом з родителями обговорює, що необхідно виховати, 

розвити в дитині, підкреслює його неповторність, індивідуальність, з яким 

неодмінно треба вважатися в процесі виховання і перевиховання. Разом з тим 
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вихователь обережно може заговорити про небажані прояви в поводженні 

дитини, про явні відхилення від норми. 

У такий спосіб вихователь готує ґрунт для взаєморозуміння, виявляє,  

чи однаково обидві сторони відносяться до майбутнього об'єкта впливу - 

дитині. На цій стадії зароджуються позитивні емоції від загального інтересу, 

доброзичливого спілкування, що необхідно для налагодження подальшої 

спільної педагогічної діяльності. 

3 стадія. Установлення загальних вимог до виховання дитини 

Вихователь веде розмову з родителями про педагогічні умови і 

можливості плідного співробітництва, підкреслює, яким повинне бути 

відношення до дитини (віра в його фізичні і розумові можливості, довіру і 

повагу до нього). Дитині пропонується конкретна допомога. 

Вихователь спонукує батьків висловлювати погляди на виховання, 

виявляє методи, використовувані ними, способи впливу на негативні вчинки 

дитини. Думки батьків, навіть якщо вони невірні, вихователь вислухує 

уважно, не спростовуючи їх, як би підтримуючи педагогічну позицію батьків, 

їхня впевненість у тім, що вони можуть правильно впливати на дитину. 

Разом з тим він пропонує свої, педагогічно обґрунтовані способи впливу, 

призиває об'єднати зусилля, пред'явити дитині однакові вимоги. 

На даній стадії в батьків і вихователя міцніє інтерес друг до друга, 

сторони погоджуються на педагогічне співробітництво, на вироблення 

однакових вимог до дитини, на узгодження виховних зусиль. 

4 стадія. Зміцнення співробітництва в досягненні загальної мети 

Погодившись на спільне педагогічне співробітництво, сторони 

уточнюють виховні можливості один одного, ставлять єдині цілі і задачі у 

вихованні дитини. 

У цей період вихователь повинний направити зусилля на те, щоб 

батьки визнали свої помилки, недоліки у вихованні. Не виключені суперечки, 

заперечення, незгода по тому чи іншому питанню. Можливі критичні 

зауваження батьків із приводу пропозицій вихователя. Але саме в таких 
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відвертих суперечках вихователь розкриває щиру позицію родини, її виховні 

можливості й особливості. 

Ця стадія прогнозування можливих варіантів відносин вихователя з 

родителями. У сторін можуть виникнути побоювання: " чиКоштує до кінця 

розкривати себе, бути гранично відвертим?" Але це не заважає зміцненню 

співробітництва на шляху до досягнення загальної мети. 

5 стадія. Реалізація індивідуального підходу 

Вихователь, акцентуючи увагу на позитивних моментах у вихованні 

дитини, повідомляє батькам про замічених їм вадах сімейного виховання. 

Відвертість вихователя повинна розташувати до нього батьків, змусити їхній 

прислухатися до його рад. Він пропонує конкретні заходи педагогічного 

впливу на дитину, спираючи на раніше запропоновані заходи впливу з боку 

батьків. 

З метою зміцнення контактів вихователь не повинний демонструвати 

батькам свою всесильність і непогрішність. Навпроти, він може довірчо 

повідомити їм про деякі сумніви, утруднення у вихованні дитини, 

прислухатися до пропозицій батька і матері, попросити в них ради. 

На цій стадії виробляється цілий ряд погоджених мір, спрямованих на 

виховання і перевиховання дитини. 

6 стадія. Удосконалювання педагогічного співробітництва 

Обговорюється конкретний план цілеспрямованого впливу на дитину. 

Це стадія поглиблення і розширення педагогічного співробітництва, період 

розподілу прийнятих і погоджених ролей, реалізації єдиних педагогічних 

впливів на дитину. 

Як і на попередніх стадіях, на останньої недоцільно пропонувати готові 

рішення, робити прямий тиск на батьків. Необхідно створювати такі умови, 

що спонукують батьків до активності, ініціативі. Вихователь, аналізуючи дії 

батьків, схвалює часом навіть незначні їхні успіхи у вихованні. 

На заключному етапі співробітництва важливо всіляко підтримувати і 

розширювати  педагогічну спільність, що створилася, зміцнювати педагогіку 
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співробітництва, не послабляти єдність педагогічних вимог до дитини. 

Необхідно також ретельно аналізувати розвиток процесу спільної діяльності 

вихователя і батьків, спрямованої на корекцію поводження дитини. 

Додаток 2 

Перелік психодіагностичних методик та методик  

для соціально-психологічних досліджень 
№ 

п/п 

Назва методики, 

автор 

Джерело Для вирішення якого 

завдання 

використовується, 

спрямованість 

Вік 

досліджув

аних 

1. Дослідження особистісної сфери 

1.1. Комплексне дослідження особистості 

1. Тест Кеттелла ПІ Інтелектуальні 

здібності дитини. – К.: 

Мікрос-СВС, 2003 

Визначення рівня 

розвитку або 

вимірювання 

інтелекту особистості 

4-8 років; 

8-12 років; 

старшокла

сники і 

дорослі 

2. Дитячий 

особистісний 

опитувальник 

Кеттела Р.Кеттелл 

Р.Коан 

Коробко С., Коробко О. 

Робота психолога з 

мол. школярами: 

Методичний посібник.- 

К.: Літера ЛТД, 2006 

Дослідження 

особистісних 

особливостей 

8-12 років 

3. Тест Векслера Фурман А.В. 

Психодіагностика 

інтелекту в системі 

диференціації 

навчання. - К.: Освіта, 

1993. 

Визначення 

загального 

інтелектуального 

розвитку особистості 

4-6років; 

6-16 років; 

16-20 

років 

4. Особистісний 

комплексний 

соціометричний тест 

О.Зворикіна 

ПІ. Психологія 

зрілості: практикум. – 

К.: Главник, 2006 

Дослідження типу 

особистості за типом 

мислення та 

індивідуальними 

властивостями 

нервової системи 

з 13-14 

років 

5. Опитувальник 

самоставлення 

В.Столін 

ПІ. Готовність до 

профільного навчання.-

К.: Главник, 2003р. 

Виявлення мотивів 

самоусвідомлення, 

самопізнання 

15-17 

років 

6. Тип особистості 

К.Юнг 

Федоров В.Д. Ваш 

психологічний профіль 

/ Ч.1. Характерологічні 

риси особистості. – 

Хмельницький ІППО, 

2004 

Визначення типу 

особистості 

з 14 років 

1.2. Дослідження темпераменту 

1. Опитувальник Пашукова Т.І., Допіра Визначення якостей 12-17 
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структури 

темпераменту (ОСТ) 

В.Русалов 

А.І.,Дьяконов Г.В. 

Практикум із загальної 

психології / За ред. 

Т.І.Пашукової. – К.: 

Знання, 2000 

темпераменту: 

енергійність, 

пластичність, темп та 

емоційність 

років 

2. Тест-опитувальник 

Г.Айзенка 

Пашукова Т.І., Допіра 

А.І.,Дьяконов Г.В. 

Практикум із загальної 

психології / За ред. 

Т.І.Пашукової. – К.: 

Знання, 2000 

Визначення рівня 

екстраверсії, 

емоційної стійкості та 

типу темпераменту 

з 14 років 

3. Формула 

темпераменту 

А.Тимченко 

В.Шапар 

Психологія 

спілкування. Посібник 

для старшокласників.- 

Тернопіль, 1999 

Визначення 

темпераменту 

16-18 

років 

1.3. Дослідження характеру 

1. Визначення типу 

характеру К.Юнг 

Райгородський Д.Я. 

Практична 

психодіагностика. 

Методики і тести. 

Навч.посібник.-Самара: 

«БАХРАХ-М», 2001 

Визначення типу 

характеру особистості 

10-15 

років 

2. Оцінка схильності до 

ризику 

О.Г.Шмельова 

Пашукова Т.І., Допіра 

А.І.,Дьяконов Г.В. 

Практикум із загальної 

психології / За ред. 

Т.І.Пашукової. – К.: 

Знання, 2000 

Визначення 

схильності до ризику 

з 14 років 

3. Патохарактерологічн

ий діагностичний 

опитувальник  

А.Лічко 

Федоров В.Д. Ваш 

психологічний профіль 

/ Ч.1. Характерологічні 

риси особистості. – 

Хмельницький ІППО, 

2004 

Визначення 

акцентуацій у 

підлітків 

14-18 

років 

4. Особистісний 

питальник 

Г.Шмішека 

Федоров В.Д. Ваш 

психологічний профіль 

/ Ч.1. Характерологічні 

риси особистості. – 

Хмельницький ІППО, 

2004 

Діагностика типу 

акцентуацій 

особистості 

з 14 років 

5. Дослідження 

вольової 

саморегуляції (А.В. 

Звєрков та 

Е.В.Ейдман) 

Пашукова Т.І., Допіра 

А.І.,Дьяконов Г.В. 

Практикум із загальної 

психології / За ред. 

Т.І.Пашукової. – К.: 

Знання, 2000 

Визначення рівня 

розвитку вольової 

саморегуляції 

з 14 років 

6. Дослідження типу 

акцентуації 

ПІ. Психологія 

зрілості: практикум. – 

Визначення типу 

акцентуації підлітка 

з 13-14 

років 
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характеру підлітка 

О.Зворикін 

К.: Главник, 2006 та провідних емоцій 

сучасного моменту 

7. Дослідження 

характерологічних 

тенденцій Т.Лірі 

Пашукова Т.І., Допіра 

А.І.,Дьяконов Г.В. 

Практикум із загальної 

психології / За ред. 

Т.І.Пашукової. – К.: 

Знання, 2000 

Встановлення 

переважаючих 

характерологічних 

тенденцій особистості 

 

1.4. Дослідження емоційно-вольової сфери 

1. Методика вивчення 

емоційно-афективної 

сфери З.Карпенко 

Карпенко З.С. 

Експресивна 

психотехніка для 

дітей.- К., 1997 

Вивчення емоційно-

афективної сфери 

4-7 років 

2. Тест на визначення 

рівня тривожності  

Р.Теммл, М.Доркі, 

В.Амен 

Коробко С., Коробко О. 

Робота психолога з 

мол. 

школярами:Методични

й посібник.- К.: Літера 

ЛТД, 2006. 

Вивчення рівня 

тривожності дітей 

4-7 років 

3. Кольоровий тест 

Люшера 

Райгородський Д.Я. 

Практична 

психодіагностика. 

Методики и тести. 

Навч.посібник.-Самара: 

«БАХРАХ-М», 1998. 

Визначення 

особливостей 

емоційно-

мотиваційної сфери 

з 6-7 років 

4. Тест-опитувальник 

«Оцінювання рівня 

тривожності й 

схильності дитини до 

неврозу» 

за А.Захаровим 

ПІ. Готовність дитини 

до навчання.– К.: 

Главник, 2003 

Оцінювання рівня 

тривожності й 

схильності дитини до 

неврозу 

6-7 років 

5. Методика 

діагностики рівня 

шкільної 

тривожності Філіпс 

Коробко С., Коробко О. 

Робота психолога з 

мол. школярами: 

Методичний посібник.- 

К.: Літера ЛТД, 2006 

Вивчення рівня 

шкільної тривожності 

8-10 років 

6. Шкала соціально-

ситуаційної тривоги 

Кондаш 

ПІ. Психологія 

зрілості: практикум.– 

К.: Главник, 2006 

Визначення рівня 

тривоги 

10-17 

років 

7. Шкала самооцінки 

Ч.Спілбергер, Ю. 

Ханін 

 

Психолог. Тести. 

Роздатковий матеріал / 

Упоряд. Т.Шаповал, 

Т.Гончаренко. – 2-ге 

вид., – К.: Шк.. світ, 

2007. – 128 с. 

Методика 

дослідження рівня 

тривожності. 

10-17 

років 

8. Дослідження 

емоційного 

відшукування 

Пашукова Т., .Допіра 

А. Практикум із 

загальної психології.– 

Визначення рівня 

емпатійних тенденцій 

15-17 

років 
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А.Мехрабіан, 

Н.Епштейн 

К.:Знання, 2000 

9. Дослідження 

імпульсивності 

В.Лосенкова 

Пашукова Т., Допіра А. 

Практикум із загальної 

психології.– К.:Знання, 

2000 

Виявлення рівня 

імпульсивності 

15-17 

років 

10. Дослідження 

схильності до ризику 

О.Шмельова 

Пашукова Т., Допіра А. 

Практикум із загальної 

психології.– К.:Знання, 

2000 

Оцінити схильність 

до ризику 

15-17 

років 

11. Дослідження 

вольової 

саморегуляції 

А.Зверкова 

Е.Ейдман 

Пашукова Т., Допіра А. 

Практикум із загальної 

психології.– К.:Знання, 

2000 

Визначення рівня 

розвитку вольової 

саморегуляції 

15-17 

років 

12. Методика 

визначення 

показників та форм 

агресії 

А.Басс, А.Дарка 

Основи 

психодіагностики 

/Упоряд.: Л.Терлецька, 

О.Главник.- К.: 

Шкільний світ, 2006 

Визначення 

показників та форм 

агресії 

15-18 

років 

1.5. Дослідження мотивації 

1. Методика 

«Навчальна 

мотивація» 

М.Гінзбург 

Газета «Психолог» 

№29-32, 2003 

Визначення 

мотиваційної 

готовності дитини до 

навчання в школі. 

Визначення 

домінуючої мотивації 

навчання 

6-7 років 

2. Визначення мотивів 

та потреб молодшого 

школяра. Тест 

«Кольорових 

виборів» Л.Собчик 

ПІ. Психологія 

дитинства: практикум.- 

К.: Главник, 2006. 

Вивчення мотивів та 

потреб молодшого 

школяра 

6-10 років 

3. Визначення 

мотивації молодшого 

школяра до навчання 

в школі О.Ануфрієва, 

С.Костроміна 

ПІ. Психологія 

дитинства: практикум.- 

К.: Главник, 2006. 

Вивчення мотивів 

навчання 

6-10 років 

4. Проективна методика 

«Продовж казку» 

Л.Дюсс  

модифікація 

Л.Кондратенко 

ПІ. Розумові здібності 

дитини.– К., Главник, 

2004, с.100 

Визначити причини 

зниження мотивації 

до навчання 

6-10 років 

5. Методика виявлення 

мотивації досягнень 

Ю.Орлов 

Газета «Психолог» 

№27-28, 2008 

Виявлення мотивації 

досягнень 

10-17 

років 

5. Анкета визначення 

мотивів навчальної 

Газета «Психолог» 

№43, 2004 

Визначення мотивів 

навчальної діяльності 

10-17 

років 
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діяльності Б.Пашнев  

6. Дослідження 

мотивації «успіху-

невдачі» 

В.Мельников 

Л.Ямпольський 

Газета «Психолог», 

№34, 2003, с.18 

ПІ. Психологія 

зрілості: практикум. – 

К.: Главник, 2006 

Визначення рівня 

індивідуальних 

особливостей 

мотивації досягнення 

успіху і уникнення 

невдачі у 

підлітковому віці 

15-17 

років 

2. Дослідження міжособистісних стосунків та 

соціально-психологічного клімату: 

5.1. В сім’ї; 

1. Проективна методика 

«Малюнок сім’ї» 

Модифікація 

Г.Хоментаускаса 

Коробко С., Коробко О. 

Робота психолога з 

мол. 

школярами:Методични

й посібник .- К.: Літера 

ЛТД, 2006. 

Вивчення стану 

внутрішньо-сімейних 

взаємин 

5-7 років 

2. Малюнок сім’ї  

Р.Бернс 

С.Корман 

Газета «Психолог», 

№2, 2005 

Коробко С., Коробко О. 

Робота психолога з 

мол. школярами: 

Методичний посібник.- 

К.: Літера ЛТД, 2006 

ПІ. Самооцінка учня.– 

К.: Главник, 2004 

Дослідження взаємин 

між членами сім’ї і 

дитиною, ставлення 

дитини до членів сім’ї  

6-12 років 

3. Методика «Три 

дерева» 

Є.Клессмані 

Ж-л «Практична 

психологія та соціальна 

робота», 1998, №8. 

Вивчення 

особливостей 

міжгрупових, 

сімейних стосунків 

12-17 

років 

4. Тест «Ви і ваш син» 

Д.Теннессі 

Газета «Психолог», 

№33, 2003, 

видавництво 

«Шкільний світ». 

Вивчення 

взаємовідносин між 

батьком та дитиною 

Батьки 

5. Методика «Аналіз 

сімейних 

взаємостосунків» 

(АСВ) 

Е.Г.Ейдеміллер 

«Психологічна газета» 

№5, 2005 

Бондарчук О.І. 

Психологія сім’ї: курс 

лекцій.– К.: МАУП, 

2001 

Виявлення 

особливостей 

порушення процесу 

виховання в сім’ї 

Батьки  

6. Тест «Чи хороший(а) 

ви батько(мати)?» 

Е.Ейдеміллер 

В.Юстицький 

«Психологічна газета» 

№5, 2005 

Вивчити особливості 

взаємостосунків в 

сім'ї дитини 

Батьки  

7. Тест «Які ви 

батьки?»№ 1, № 2 

Е.Ейдеміллер 

В.Юстицький 

«Психологічна газета» 

№5, 2005 

Вивчити особливості 

взаємостосунків в 

сім'ї дитини 

Батьки  
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2.2. В навчальному колективі; 

1. Опитувальник на 

виявлення 

референтної групи 

Т.Рєпіна 

Газета «Психолог» 

№23-24, 2005, с.14, 30 

Виявлення 

референтної групи в 

колективі 

5-7 років 

2. Клас тварин 

(фантастичний 

малюнок класу) за 

Л.Кондратенко 

ПІ. Розумові здібності 

дитини.– К., Главник, 

2004, с.94 

Визначити 

особливості 

міжособистісних 

стосунків дитини в 

колективі 

6-10 років 

3. Визначення 

міжособистісних 

стосунків школяра 

Р.Жиль 

ПІ. Психологія 

дитинства: практикум.- 

К.: Главник, 2006. 

Вивчення стосунків 

дитини в колективі 

6-10 років 

4. Методика 

експертного 

оцінювання 

організованості 

шкільного класу 

Л.Уманський 

Гільбух Ю., Киричук 

О. Шкільний клас: як 

пізнавати і виховувати 

його душу.– Київ, 1996 

Дослідження 

організованості та 

згуртованості класу 

7-15 років 

5. Тести 

організованості 

шкільного класу 

О.Залужний 

Гільбух Ю., Киричук 

О. Шкільний клас: як 

пізнавати і виховувати 

його душу.– Київ, 1996 

Дослідження 

організованості та 

згуртованості класу 

7-15 років 

6. Тест незакінчених 

речень «Мій клас і 

мій вчитель» 

Ю.Гільбух 

С.Коробко, О.Коробко 

Робота психолога з 

мол. школярами: 

Методичний посібник.- 

К.: Літера ЛТД, 2006 

Вивчення емоційного 

фону колективу та 

психологічного 

клімату 

з 8 років 

7. Методика 

діагностики 

міжособистісних та 

міжгрупових 

відносин 

(«Соціометрія») Дж. 

Морено 

Газета «Соціальний 

педагог» №4, 1999 

 

Визначення 

міжособистісних 

взаємин в класі, 

визначення 

соціального статусу 

учня в колективі 

8-17 років 

8. Соціометрія  

О.Киричук 

Ю.Гільбух 

Коробко С., Коробко О. 

Робота психолога з 

мол. школярами: 

Методичний посібник.- 

К.: Літера ЛТД, 2006 

Визначити місце учня 

в системі 

міжособистісних 

стосунків в класі 

з 9 років 

9. Тест «Я і група» 

О.Біла 

Ж-л «Практична 

психологія та соціальна 

робота» №6, 2001р. 

Вивчення соціально-

психологічного 

клімату та групових  

феноменів 

12-17 

років 

10. Q-сортування 

В.Стефансона 

ПІ. Психологія 

зрілості: практикум. – 

К.: Главник, 2006 

Дослідження 

міжособистісних 

стосунків 
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3. Дослідження професійних здібностей, схильностей учнів 

1. Опитувальник 

схильностей до 

різних типів 

професій М.Волкова 

Б-ка «Шкільний світ» 

Профорієнтаційна 

робота психолога.- К., 

2007 

Визначення 

схильностей до 

різних типів професій 

з 14 років 

2. Комунікативні та 

організаторські 

схильності (КОС) 

В.Синявський 

Б.Федоришин 

ПІ. Готовність до 

профільного навчання. 

К.: Главник, 2003р. 

Виявлення 

комунікативних та 

організаторських 

здібностей 

14-17 

років 

3. Диференційно-

діагностичний 

опитувальник 

інтересів (ДДО) 

Є.Клімов, 

модифікація 

А.Азбель 

Федоров В.Д. 

Тестодром: 

Психологічний 

інструментарій 

професійного відбору.-

Хмельницький, 

ОІППО, 2006. 

Виявлення нахилу до 

певного типу професії 

14-17 

років 

4. Питальник 

особистісної 

орієнтації 

Шостром 

Федоров В.Д. 

Тестодром: 

Психологічний 

інструментарій 

професійного відбору, 

Хмельницький, 2006 

Визначення ступеня 

самоактуалізації 

особистості 

14-17 

років 

5. Тест «Спілкування і 

професія» 

В.Семиченко 

Туріщева Л.В. 

Психологічне 

супроводження 

профільного навчання. 

Харків, «Основа», 2007 

Встановлення 

професійних відносин 

з людьми 

14-17 

років 

6. Опитувальник 

професійної переваги 

Б.Басс 

Б-ка «Шкільний світ» 

Профорієнтаційна 

робота психолога.- К., 

2007 

Вивчення 

професійної переваги 

14-17 

років 

7. Методика виявлення 

професійної 

готовності 

Л.Кабардова 

Уніат С., Комінко С. 

Вибір професії або 

задача з багатьма 

невідомими.– 

Тернопіль, 1997 

Визначення 

обґрунтованості або 

необґрунтованості 

професійних нахилів 

14-17 

років 

8. Опитувальник 

професійної 

спрямованості (ОПС) 

Д.Голланд 

ПІ. Професійні 

здібності учня.– 

К.:Главник, 2004  

ПІ. Готовність до 

профільного навчання.-

К.: Главник, 2003р. 

Визначення 

соціальної 

спрямованості 

особистості. 

14-17 

років 

9. Опитувальник 

самоставлення 

В.Столін 

ПІ. Готовність до 

профільного навчання.-

К.: Главник, 2003р. 

Виявлення мотивів 

самоусвідомлення, 

самопізнання 

15-17 

років 

10. Опитувальник для 

ідентифікації типів 

ПІ. Готовність до 

профільного навчання. 

Визначення типів 

характеру, його 

15-17 

років 
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акцентуацій 

характеру у підлітків 

Модифікований 

С.Подмазіним 

К.: Главник, 2003р. особливостей 

11. ОДАНІ-2 

Б.Федоришин 

С.Карпіловська 

ПІ. Готовність до 

профільного навчання.-

К.: Главник, 2003р 

Вивчення 

мотиваційної 

готовності до 

профільного навчання 

15-17 

років 

12. Діагностика 

«перешкод» у 

встановленні 

емоційних контактів 

В.Бойко 

Психодіагностика / 

Упоряд.: Л.Терлецька, 

О.Главник.-К.: 

Шкільний світ, 2002 

Визначення 

труднощів у 

встановленні 

контактів 

15-17 

років 

13. Методика 

діагностики 

спрямованості 

особистості Б.Басс 

Психодіагностика / 

Упоряд.:Л.Терлецька, 

О.Главник.-К.: 

Шкільний світ, 2002 

Визначення 

спрямованості 

особистості 

15-17 

років 

14. Методика 

«Професійні 

переваги» В.Бойко 

Психодіагностика / 

Упоряд.: Л.Терлецька, 

О.Главник.- К.: 

Шкільний світ, 2002 

Визначення 

професійних переваг 

15-17 

років 

15. Анкета «Що мені 

подобається» 

Л.Йоваші 

ПІ. Професійні 

здібності учня.-К.: 

Главник, 2004 

Визначення 

професійної 

спрямованості учнів 

15-17 

років 

16. Опитувальник за 

схемою побудови 

особистісної 

професійної 

перспективи 

Н.Пряжников 

Психологія 

спілкування. Посібник 

для старшокласників.- 

Тернопіль, 1999 

Визначення 

узагальненої і 

цілісної оцінки 

перспективи 

професійного і 

особистісного 

розвитку 

16-18 

років 

 

 

 


