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У статті розкриті особливості та визначені педагогічні засоби підготовки учнів старших 

класів до професійного самовизначення в умовах суспільно-гуманітарного напряму. 

Запропонований авторській варіант програми курсу “Побудова кар’єри” для 10-11класів, який 

складається з трьох модулів і “Щоденнику вибору майбутньої професії”. 
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Сутність і особливості проблеми підготовки учнів старших класів до 

професійного самовизначення в умовах суспільно-гуманітарного напряму 

профільного навчання, полягає у формуванні комунікативної компетенції 

особистості, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, 

соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. Цей напрямок сприяє 

створенню умов для свідомої орієнтації учнів у сучасному суспільстві, 

формуванню у них відповідної активної соціальної та громадянської позиції, 

підвищенню рівня культури спілкування і діяльності, для сприяння їх активному 

включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства, свідомому 

вибору та підготовці до майбутньої професійної діяльності.  

Через зміст суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання 

розкривається сутність соціальних явищ і процесів, що відбуваються в ході 

історичного розвитку людства загалом і українського народу зокрема. 

Основні навчальні профілі суспільно-гуманітарного напряму профільного 

навчання: історичний, правовий, філософський, економічний.  

Під педагогічними засобами ми розуміємо різноманітну урочну та 

позаурочну предметну-перетворювальну діяльність учнів старших класів, до якої 

вони залучаються з метою підвищення ефективності формування їхньої готовності 

до професійного самовизначення. 

Cистемотвірною основою для реалізації сукупності педагогічних засобів 

забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів, на наш погляд, є 

курс профорієнтаційного спрямування “Побудова кар’єри” для учнів 10–11-х 

класів. Мета курсу реалізується у процесі вирішення комплексу навчальних і 

виховних завдань: 

● виховання в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної 

діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та 

впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху; 

● активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у 

самовдосконаленні; 

● формування системи знань учнів про зміст та структуру світу професій, сучасні 

вимоги соціального середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації 

визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому; 
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● ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих 

рішень про вибір майбутньої професії, забезпечення їх практичним досвідом 

пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення стратегії 

професійного зростання у майбутньому. 

Курс складається із трьох модулів. Перший модуль, для 10 класу, 

“Професійний успіх: стратегія руху”. (35 год.), другій модуль, для 11 класу, 

“Професійний успіх: проект діяльності”.(9 год.) і додатковий модуль “Професійний 

успіх: напрями самовдосконалення”. (9 практичних робіт). Якщо першій модуль 

націлений на допомогу старшокласникам у виборі професії, другий доповнює його 

в плані підготовки учнів до вибору виду економічної діяльності (відкриття власної 

справи, робота в державній установі робота за наймом у приватній організації). 

Метою додаткового модуля “Професійний успіх: напрями самовдосконалення” (9 

практичних робіт) є розширення уявлення старшокласників про способи 

самооцінювання і самовдосконалення відносно вимог обраної професії. 

Головними компонентами навчального матеріалу модулю “Професійний 

успіх: стратегія руху”, який включає знання, вміння і навички з основ побудови 

кар’єри учнями 10 класів є три розділа: світ професій, що поєднує у собі знання про 

види професійної діяльності та їх вимоги до людини; образ “Я”, який поєднує у 

собі знання про індивідуально-психологічні особливості учня, його можливості і 

домагання, напрями самовдосконалення до рівня вимог обраної професії; 

технологія побудови кар’єри, яка поєднує у собі знання правил вибору учнем 

майбутньої професії, його уміння складати та корегувати індивідуальну освітню 

траєкторію, аналізувати суперечності і уникати усталених помилок.  

Такі обов’язкові складові курсу, як “Робочий зошит старшокласника”, 

“Щоденник вибору професії” допоможуть викладачу курсу супроводжувати процес 

професійного визначення старшокласників. Наприклад, “Щоденник вибору учнем 

майбутньої професії” складається з 7 розділів: 

1. Моє резюме. Розділ складається з тих самих блоків, що і резюме при 

прийомі на роботу і є першим досвідом його написання (прізвище, ім’я, по 

батькові; дата народження; адреса, телефон; освіта; ціль; досвід роботи; додаткова 

інформація; рекомендації). 

2. Мої поточні цілі, плани і аналіз виконання. На початку кожного місяця учень:  

● ставить перед собою цілі, які стосуються підготовки до вступу до 

професійного навчального закладу або підготовки до успішної діяльності за 

обраною професією (це може бути: підвищення досягнень у навчанні; опанування 

необхідними навичками; виховання рис характеру тощо); 

● складає план дій, спрямованих на досягнення поставленої цілі, визначає 

очікувані труднощі.  

В кінці кожного місяця учень робить письмовий аналіз своєї діяльності та її 

результатів (рівень досягнення цілей, вирішення завдань; труднощі, які я не 

очікував; мої дії та вчинки, що заслуговують уваги). 

3. Мої роботи. Цей розділ містить перелік і опис основних форм і напрямів 

навчальної і творчої активності учня: факультативи, які відвідує учень, позашкільні 

гуртки, наукові роботи по Малій академії наук “Дослідник”, власні наукові, 
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культурні роботи, проекти тощо. В ньому відображені як напрям активності так і 

інформація про регулярність занять (епізодично, системно), їхню тривалість занять 

і результативність. 

У звіті про участь у проекті відображено: назва проекту; цілі проекту; 

особисті цілі учня у проекті; стислий опис проекту; учасники проекту; результати 

проекту; місце проекту в навчальному процесі (де можна використовувати 

створений під час реалізації проекту матеріал); чого учень навчився під час роботи 

над проектом. 

4. Мої досягнення. Результати навчальних досягнень учня (успішність), 

перемоги в олімпіадах, різних конкурсах, змаганнях тощо. 

5. Відзиви, рекомендації і консультації. Характеристики ставлення учня до 

різних видів діяльності, які надають учню класний керівник, вчителі, педагоги 

позашкільних закладів, керівники спортивних секцій, батьки тощо. Рекомендації 

психолога щодо вибору професії і самовдосконалення. Зауваження лікаря щодо 

обмежень при виборі професії і шляхів зміцнення здоров’я. 

6. Важлива інформація. Інформація, яку здобув сам учень і яка стосується 

побудови його освітньої траєкторії, професійного плану, або розвитку особистісних 

якостей. 

7. Результати виконання. Виконання письмових практичних робіт учня на 

уроці і самостійних робіт учня при вивченні курсу “Побудова кар’єри”. 

Модуль “Професійний успіх: проект діяльності” доповнює перший модуль в 

плані підготовки учнів до вибору виду економічної діяльності (відкриття власної 

справи, робота в державній установі робота за наймом у приватній організації). Ще 

одною особливістю модулю є використання методу проектів, якій є одним з 

небагатьох педагогічних технологій, що забезпечують формування такої 

стратегічної характеристики особистості, як її суб’єктність. У роботі над своїми 

проектами учні використовують знання, отримані як на уроках, в рамках курсу 

“Побудова кар'єри”, так і самостійно.  

Додатковий модуль “Професійний успіх: напрями самовдосконалення” 

Модуль містить 9 практичних робіт, з вивчення індивідуально-психологічних 

особливостей учнів. На основі результатів виконання усіх 7 практичних робіт учень 

виконує творче домашнє завдання “Мій психологічний портрет”. У такій роботі 

учні зможуть узагальнити отримані показники, висловити свою згоду чи незгоду з 

ними, пов’язати їх із своїми самоспостереженнями, зробити висновки щодо свого 

самовдосконалення.  
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