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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ 

 

В статті відображено узагальнення, отримані під час проведення організаційно-
пошукового етапу дослідно-експериментальної роботи за темою „Професійне 
самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу”, яку досліджують 
співробітники лабораторії трудового виховання і профорієнтаційних технологій Інституту 
проблем виховання НАПН України. 

Ключові слова: професійне самовизначення, учнівська молодь, освітній округ. 
 

Постановка проблеми. Сьогодення вимагає підтримки суспільством 
свідомого і відповідального ставлення зростаючої особистості до побудови 
власної освітньої і майбутньої професійної траєкторії. Це має відбуватися ще 
під час шкільного навчання, що потребує активного освоєння сучасної 
освітньої парадигми, визначальними характеристиками якої є модернізований 
зміст, нові форми діяльності, інноваційні навчально-виховні технології, а 
визначальним чинником розробка і впровадження науково-методичного 
забезпечення професійного самовизначення особистості, залученню до цього 
процесу широкого кола зацікавлених осіб і організацій.  

Як свідчить освітня і виховна практика, сучасним і потенційно дієвим 
плацдармом для розгортання професійної орієнтації учнівської молоді є освітні 
округи. 

Згідно Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 р. № 777), це добровільне об’єднання у межах 
адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів системи 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої 
освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття 
громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної 
підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, 
забезпечення всебічного розвитку особистості, а також закладів культури, 
фізичної культури і спорту, підприємств і громадських організацій. 

Метою утворення округу є організація ефективної системи освіти, 
забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, 
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загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, 
допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання, ефективне 
використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних 
закладів, раціональне використання навчально-методичної, матеріально-
технічної бази суб’єктів округу. 

Аналіз досліджень. Наукові результати, отримані іноземними фахівцями, 
наступні: Дж. Голланд (США), створив систему професійної орієнтації молоді; 
С. Фукуяма (Японія), розробив систему професійних проб для учнів; науковці 
Німеччини X. Арімонд, Л. Буссхофф, Е. Ваннак, В. Герцог, С. Декен, 
X. Дібберн, А. Лумпе, Б. Майєр, М. Ноєншвандер, Г. Ратчинські, К. Шобер, 
Ф. Штрук, Й. Шуді та ін., обґрунтували і впроваджують систему професійної 
орієнтаці у навчальних закладах різного типу; науковці Російської Федерації 
Л. Мітіна, М. Пряжніков, М. Чистяков, С. Чистякова, Г. Резапкіна, Н. Родичева, 
В. Сахарова, розробили низку профорієнтаційних методик та запровадили у 
навчально-виховний процес профорієнтаційні курси. 

Непересічну теоретично-практичну значущість мають дослідження 
іноземних учених: по створенню умов для обґрунтованого вибору особистістю 
професії (А. Адлер, Е. Берн, Л. Бонцори, Е. Гінзберг, Ф. Парсонс, Д. Сьюпери, 
К. Хорні та ін.); впливу системи ціннісних орієнтацій особистості на 
професійне самовизначення (Д. Берлингер, Р. Белл, Б. Бол, Д. Брупер, 
К. Вальтер, Р. Вильямс, Р. Инглегарт, М. Кон, Н. Кейдас, С. Кейни, А. Маслоу, 
С. Ньюмен, К. Роджерс, Б. Скиннер, Т. Терман, Э. Торвдайк, Г. Хипд та ін.); 
форм і методів організації навчального процесу з метою підготовки учня до 
професійного самовизначення (Д. Адаме, Р. Брунер, А. Дж. Воттс, Дж. Киллен, 
Дж. Конанг, В. Никлис, М. Ритлук, Р. Слиппери, X. Фукс, В. Цифройнд та ін.); 
стратегії в організації професійного самовизначення учнів за допомогою роботи 
з розвитку ціннісно-моральної основи (В. Бенетт, Л. Колберг, Т. Ликона, 
В. Пери, К. Рээн, Д. Френкель та ін.). 

Визначальними для дослідження проблеми професійного самовизначення 
особистості мають праці: К. Абульханової-Славської, Б. Ананьєва, 
JI. Анциферової, Г. Балла, А. Голомштока, В. М’ясищева, Н. Пряжнікова, 
К. Платонова (теоретико-методологічні основи професійного самовизначення 
особистості); Л. Ботякової, О. Колесникової , Д. Костянтинівського , 
В. Мачуського, А. Мордовської, Є. Павлютенкова , Н. Побірченко, 
В. Синявського, А. Федоришина, І. Чечель, П. Шавіра та ін. (психолого-
педагогічні основи формування у старшокласників готовності до професійного 
самовизначення); Л. Гуцан, Д. Закатнова, Л. Йовайши, Є. Клімова, Г. Левченка, 
О. Мельника, С. Осадчого, М. Піддячого, В. Сидоренка, А. Сазонова, 
В. Симоненка, М. Тименка, Д. Тхоржевського, Н. Шевченко, М. Янцура, 
О. Ястремської та ін. (методи активізації професійного та особистого 
самовизначення, методичні основи профорієнтації), Т. Бабко, І. Волощук, 
А. Корсун, А. Назарчука, М. Шабдінова та ін. (психолого-педагогічні аспекти 
проблеми формування готовності до професійного вибору в умовах 
допрофільної підготовки і профільного навчання). 
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Крім того, дослідження інших аспектів професійної орієнтації учнівської 
молоді та дорослого населення здійснюють наступні вітчизняні наукові 
установи: лабораторія професійної кар’єри Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України, відділ професіології та психолого-педагогічної 
діагностики Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 
відділ технологічної освіти та допрофесійної підготовки Інституту педагогіки 
НАПН України. 

Нормативною базою для вирішення окресленої вище проблеми є Закон 
України „Про освіту”; Закон України „Про загальну середню освіту”; Державна 
національна програма „Освіта: Україна ХХІ століття”; Конвенція про 
професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських 
ресурсів №142 (ратифіковано Україною 3 травня 1979 р.); Концепція державної 
системи професійної орієнтації населення (постанова Кабінету Міністрів 
України  від 17.09. 2008 № 842); Нова редакція Державного стандарту базової і 
повної середньої освіти; Нова редакція Концепції профільного навчання в 
старшій школі (Наказ МОН України від 11 вересня 2009 р. № 854); Положення 
про міжшкільний навчально-виробничий комбінат; Положення про організацію 
професійної орієнтації населення (затверджено наказом Кабінету Міністрів 
України №27/169/79, від 31 травня 1995 року; Положення про освітній округ 
(постанова Кабміну України від 27 серпня 2010 р., №777); Методичні 
рекомендації щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та 
модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних 
закладів, у тому числі шкіл-інтернатів (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 5.09.2012 № 675-р); Положення про професійну орієнтацію молоді, 
яка навчається (наказ Міністерства освіти України, Міністерства праці України 
і Міністерства у справах молоді і спорту України від 2 червня 1995 року 
№159/30/1526) тощо. 

Означені вище нормативні документи продукують створення прецеденту 
з упровадження єдиної системи професійного орієнтування учнівської молоді, 
яка охоплює освітні заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної та вищої освіти, а також заклади культури, фізичної 
культури і спорту, підприємств і громадських організацій. Система має не 
тільки координувати спільну діяльність означених закладів та застосовувати їх 
специфічні можливості, а і забезпечити супровід розвитку професійної кар’єри 
випускників загальноосвітніх і особливо вищих навчальних закладів. 

Метою статті є розкриття теоретичних аспектів забезпечення 
професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу, 
уточнення поняття готовності особистості до професійного самовизначення, 
визначення його складових, формулювання змісту і педагогічних засобів 
формування означеного психологічного утворення особистості. 

Виклад основного матеріалу. Поняття „готовність учнівської молоді до 
професійного самовизначення” ми визначаємо як психологічне утворення 
особистості, що обумовлює довільний, усвідомлений вибір суб’єктом професії, 
яка за вимогами до людини адекватна його індивідуальними особливостями. 
Означене психологічне утворення проявляється під час планування, підготовки 
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і здійснення цілеспрямованих і послідовних самозмін особистості в процесі 
оволодіння обраною професією, діалектично поєднуючи залежність від ситуації 
вибору з узгодженням її безпосередніх впливів. 

Структуру поняття готовності учнівської молоді до професійного 
самовизначення в умовах освітнього округу складають пізнавально-
рефлексивний, мотиваційний, процесуально-результативний критерії. 

Саме поняття критерій, це підстава для оцінки, визначення або 
класифікації чогось [2, c. 588].  

Тому ми розуміємо сутність виділених критеріїв “готовності учнівської 
молоді до професійного самовизначення”, як основу для оцінки цього явища, 
тобто певним еталоном прояву окремих визначальних її ознак.  

Пізнавально-рефлексивний критерій дозволяє оцінити повноту 
відображення уявлень особистості про світ професій, про майбутній власний 
професійний шлях, який зумовлено рівнем адекватності самооцінки особистих 
особливостей. 

Мотиваційний критерій дозволяє оцінити обґрунтованість дій, тобто 
сутність спонукальних чинників розвитку інтересу до конструювання і 
реалізації майбутньої освітньої та професійної траєкторії. 

Процесуально-результативний критерій дозволяє спрогнозувати дієвість 
сукупності низки послідовних дій, спрямованих на досягнення результату, 
заради якого і здійснювалася дія. 

Таким чином, еталоном прояву окремих визначальних ознак „готовності 
учнівської молоді до професійного самовизначення” для пізнавально-
рефлексивного критерію, це глибина і міцність знань, ступінь адекватного 
ставлення до професійного самовизначення, для мотиваційного критерію, це 
дієвість інтересів, сформованість мотивів і змістовність ціннісних орієнтацій, 
для процесуально-результативного критерію, це точність умінь і навичок, 
сформованість професійно важливих якостей. 

Визначені нами критерії виступають ідеальними зразками, що виражають 
найвищий рівень сформованості „готовності учнівської молоді до професійного 
самовизначення”, порівняно з якими можна встановити ступінь відповідності 
реального рівня до ідеалу.  

Визначені нами пізнавально-рефлексивний, мотиваційний, процесуально-
результативний критерії розкриваються за допомогою ряду показників, тобто 
ознак явища, на підставі яких можна зробити висновки про перебіг процесу 
професійного самовизначення особистості [2, c. 1024]. 

Будемо розглядати поняття „показник готовності учнівської молоді до 
професійного самовизначення” як сукупність усіх можливих у конкретних 
умовах характеристик, які притаманні конкретному явищу, в нашому випадку 
„готовності”. 

Показниками означеної „готовності” виступають: 
− пізнавально-рефлексивний критерій: рівень знань про світ праці, про 

майбутню професію (зміст діяльності, вимоги до людини, професійно-важливі 
якості, потреба в ній на ринку праці), знання і адекватна самооцінка власних 
особливостей; розуміння перебігу процесу професійного самовизначення 

163 



(наявність резервного і основного професійного плану, володіння алгоритмом 
їх самостійної а корекції);  

− мотиваційний критерій: рівень розвитку навчальних, пізнавальних і 
професійних інтересів, наявність мотивації до навчання і допрофесійної 
підготовки, позитивне ставлення до побудови майбутньої професійної кар'єри 
(соціальна значимість, престижність й матеріальна забезпеченість);  

− процесуально-результативний критерій: вміння визначати відповідність 
професійних вимог обраної професії власним особливостями; прагнення до 
самоствердження і самореалізації шляхом саморозвитку професійно-важливих 
якостей, прагнення до проби сил в процесі предметно-перетворювальної 
діяльності, яка має ознаки власне професійної. 

Нами встановлено високий, середній та низький рівні сформованості 
готовності учнівської молоді професійного самовизначення: 

Високий: суб’єкт володіє знаннями про світ праці, про майбутню 
професію, самостійно знаходить джерела інформації та використовує їх 
відповідно до цілей; адекватно оцінює власні індивідуальні особливості; вміє 
визначати відповідність професійних вимог обраної професії власним 
особливостями; розуміє перебіг процесу професійного самовизначення; має 
високий рівень розвитку навчальних, пізнавальних і професійних інтересів, 
наявна стійка мотивація до навчання і допрофесійної підготовки; вміє 
самостійно здобувати знання; ставлення до побудови майбутньої професійної 
кар'єри позитивне; прагне до самоствердження і самореалізації шляхом 
саморозвитку професійно-важливих якостей, прагне до проби сил в процесі 
предметно-перетворювальної діяльності. 

Середній: знання суб’єкта про світ праці несистемні, про майбутню 
професію неповні, адекватно оцінює власні індивідуальні особливості але не 
може без сторонньої допомоги визначати відповідність професійних вимог 
обраної професії власним особливостями; рівні розвитку навчальних, 
пізнавальних і професійних інтересів розбалансовані, навчальні предмети 
мають ситуативну емоційну привабливість, мотивація допрофесійної 
підготовки хитка, хоча ставлення до побудови майбутньої професійної кар'єри 
позитивне; вимагає спонукання до саморозвитку професійно-важливих якостей, 
потребує підтримки батьків і педагогів до проби сил в процесі предметно-
перетворювальної діяльності. 

Низький: знання суб’єкта про світ праці часткові, знання про майбутню 
професію відображають тільки її зовнішній бік, оцінка власних індивідуальних 
особливостей неадекватна, не має бажання визначати відповідність 
професійних вимог обраної професії власним особливостями; не розуміє 
перебіг процесу професійного самовизначення; має низькі рівні розвитку 
навчальних, пізнавальних і професійних інтересів, мотивація допрофесійної 
підготовки відсутня, має нейтральне ставлення до побудови майбутньої 
професійної кар'єри; не прагне до саморозвитку професійно-важливих якостей і 
проби сил в процесі предметно-перетворювальної діяльності. 
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Для визначення рівнів сформованості готовності учнівської молоді 
професійного самовизначення нами було відібрано наступний діагностичний 
інструментарій:  

− для пізнавально-рефлексивного критерію: адаптований 
співробітниками лабораторії опитувальник „Професійні наміри” (Е. Зеєра);  

− для мотиваційного критерію: методики „ОДАНІ – 2”; „Діагностика 
навчальної мотивації” (Т. Дубовицької), „Мотивація професійної діяльності” 
(К. Замфір у модифікації А. Реана);  

− для процесуально-результативного критерію: розроблені 
співробітниками лабораторії експертні оцінки. 

Означений діагнoстичний інструментарій дoзвoляє такoж виявити 
кoмплекс oсoбистісних якoстей oсoбистoсті, які мають сприяти її 
обгрунтованому професійному самoвизначенню і досягненю успіху у 
майбутній прoфесійній діяльності, а саме готовності до побудови професійної 
кар’єри в складних умoвах конкуренції. Це в першу сприяє виникненню нoвих 
віднoсин і взаємин суб'єктів виховного прoцесу, прoяву самoстійнoсті і 
відпoвідальнoсті в ухваленні суб’єктом рішення прo вибір сфери прoфесійнoї 
діяльності тощо. 

Сутнiсть пoняття „змiст фoрмування” пoлягає у наступнoму: змiст 
визначає сукупнiсть eтичних пoнять, якi мають при засвoєннi утвoрити цiннiснi 
oрiєнтацiї oсoбистoстi. Рeалiзацiя змiсту має сприяти засвoєнню oсoбистiстю 
таких eтичних пoнять, як дoбрo, злo, oбoв´язoк, сумлiння, чeсть, гiднiсть, смисл 
життя, щастя. 

При цьому, ціннісні орієнтації, що утворюються встановлюють загальну 
спрямованість інтересів та прагнень особистості, вибудовують ієрархію 
індивідуальних мотивів вибору відповідної професійної сфери, визначають 
рівень домагань та міру рішучості у реалізації особистої освітньої і професійної 
траєкторії.  

Педагогічні засоби, це інструментарій для впровадження відповідним 
чином організованої урочної, позаурочної та позашкільної предметно-
перетворювальної діяльності учнівської молоді, яка за рахунок змін у змісті й 
організації навчально-виховного процесу створює умови для свідомого і 
обґрунтованого вибору ними майбутньої професії.  

Сам процес формування готовності учнівської молоді до професійного 
самовизначення безпосередньо пов’язано з використанням ідей особистісно 
орієнтованого виховання, за якого вихованець є суб’єктом суспільно значущої 
поведінки як істотної складової суспільної практики.  

Тобто під час формування готовності має відбуватися динамічна 
взаємодія вихователя та вихованців, спрямована на засвоєння вихованцем у 
різних видах діяльності цінностей культури, здійснення його самореалізації, 
самоствердження, особистісний розвиток. 

Крім того, така взаємодія спонукає вихованця до свідомої діяльності, 
спрямованої на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних.  

Висновок. Важливість формування в учнівської молоді готовності до 
професійного самовизначення визначається тим, що від обґрунтованості і 
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адекватності вибору професії залежить усе подальше життя молодої людини. 
Дійсно, професійне самовизначення, це подія, яка впливає не тільки на 
професійну складову життя, а і докорінно змінює його подальший перебіг. Цей 
вчинок суттєво впливає на сімейні перспективи, на матеріальний добробут, на 
психологічну гармонію, самооцінку тощо.  

Все це обумовлює актуальність продовження досліджень спрямованих на 
модернізацію змісту, пошуку нових форм суб’єктів профорієнтаційної 
діяльності закладів освіти різного рівня, інноваційних виховних технологій 
забезпечення професійного самовизначення особистості. Вивчення досвіду 
освітньої і виховної практики, свідчить – створені в Україні освітні округи 
мають потужний потенціал для розгортання професійної орієнтації учнівської 
молоді.  
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