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Розділ І. Нормативно-правові документи

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/. –

Загол. з екрану. – Мова укр.

В Конституції України реалізовується право на працю, рівні

можливості у виборі професії (стаття 43), а також право на соціальний захист

у разі безробіття (стаття 46). Окрім цього, кожна людина має право на

підприємницьку діяльність (стаття 42). 2. Закон України «Про зайнятість

населення». В Законі розглядаються правові, економічні та організаційні

засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії

держави щодо захисту прав на працю та реалізації їхніх прав на соціальний

захист від безробіття. У Законі визначено право особи на професійне

консультування (стаття 7), зазначені організації, установи, центри тощо, які

здійснюють професійне консультування населення (стаття 32), визначено

складові елементи консультування з професійної кар`єри клієнтів служби

зайнятості (стаття 33).

3. Закон України «Про освіту» вiд 23.05.1991 р. № 1060-XII.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12. – Загол. з екрану. – Мова укр.

4. Закон України «Про професійно-технічну освіту». Зб. законів. – К. :

Парламентське вид-во, 2002. – С. 29–50. – Мова укр.

5. Стратегія державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки.

Електронний ресурс]. – Режим доступу

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012/. – Загол. з екрану. – Мова укр.

Серед цілей реалізації державної кадрової політики є відновлення

профорієнтаційної роботи серед молоді. Реалізація державної кадрової

політики передбачає виконання завдань: за напрямом забезпечення

зайнятості населення: гарантоване забезпечення молоді першим робочим

місцем; формування здатності населення до трудової мобільності, здобуття

нових знань, умінь і навичок відповідно до вимог інноваційних тенденцій

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012
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розвитку економіки; ефективне використання трудових ресурсів у регіонах;

впровадження механізмів ефективного перерозподілу робочої сили між

регіонами, де недостатньо або надлишок трудових ресурсів, удосконалення

існуючої системи державної служби зайнятості населення з урахуванням

кращого світового досвіду роботи бірж праці та центрів зайнятості

населення; недопущення нелегальної зайнятості населення, зменшення

міграційних потоків за кордон; розроблення механізмів соціальної адаптації

осіб, що відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на

певний строк, шляхом залучення їх до суспільно корисної праці протягом

місяця з дня звільнення; поширення практики проведення регіональних

ярмарків вакансій.

6. Положення про Державну службу зайнятості. [Електронний ресурс].

– Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/19/2013/. – Загол. з

екрану. – Мова укр.

Цей документ регулює усі питання діяльності служби зайнятості. В

Положенні одним із завдань служби зайнятості є проведення консультування

з професійної кар`єри населення. Серед прав та обов’язків служби визначено,

що вона організовує та здійснює консультування з професійної кар`єри

населення, в тому числі молоді, яка навчається, з метою мотивації щодо

вибору професії з урахуванням попиту на ринку праці.

7. Програма сприяння зайнятості населення та стимулювання

створення нових робочих місць на період до 2017 р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-%D0%BF/. –

Загол. з екрану. – Мова укр.

Здійснення реформування системи підготовки кадрів пропонується

шляхом удосконалення методів роботи по консультування з професійної

кар`єри молоді, підвищення мотивації молоді до оволодіння робітничими

професіями; забезпечення систематичного інформування молоді щодо

можливостей працевлаштування тощо. Також в програмі робиться акцент на

сприянні зайнятості окремих соціально вразливих категорій. Зокрема,

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/19/2013
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-%D0%BF
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підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45

років шляхом створення необхідних умов для їх навчання; стимулювання

зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за

отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з

інвалідністю тощо.

8. Положення про Раду з питань професійної орієнтації населення

[Електронний ресурс]. – Режим доступу

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/28-2009-%D0%BF/. – Загол. з екрану. –

Мова укр.

Основні завдання Ради спрямовані на вивчення стану професійної

орієнтації населення, розроблення пропозицій і рекомендацій щодо

підвищення рівня професійної орієнтації населення, її нормативно-правового,

фінансового, матеріально-технічного, кадрового, наукового, методичного та

інформаційного забезпечення, на поширення найкращого досвіду, на

сприяння координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої

влади та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування і сторонами

соціального діалогу та ін.

9. Порядок надання територіальними органами центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості

населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб

Електронний ресурс]. – Режим доступу

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0131-13/. – Загол. з екрану. – Мова укр.

У Порядку визначені споживачі послуг служби зайнятості; основні

завдання професійної орієнтації; принципи, підходи до надання послуг в

службі зайнятості; процедуру надання індивідуальних послуг з

консультування з професійної кар`єри; забезпечення та фінансування цих

послуг. [

10. Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти

на 2011–2015 рр. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.

№495 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/28-2009-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0131-13
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<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/495-2011-%D0%BF>. – Загол. з екрану. –

Мова укр.

Розділ ІІ. Монографії. Концепції

11. Психологические условия формирования готовности студенческой

молодежи к требованиям рынка труда. Коллективная монография /

Б. С. Алишев и др. – Казань: ИПП ПО РАО, 2012. – 198 с.

12. Підготовка учнів ПТНЗ до планування й реалізації професійної

кар’єри: теорія і практика : монографія / [Алєксєєва С. В., Закатнов Д. О.,

Орлов В.Ф. та ін.]; за наук. ред. Д. О. Закатнова. – К.: ТОВ «НВП

Поліграфсервіс», 2014. – 196 с.

13. Бакштановский В.И. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок //

В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов : Монография. – Тюмень : НИИ

прикладной этики ТюмГНГУ, 2005. – 378 с.

14. Вітковська О. В. Професійне самовизначення особистості і

практичні аспекти професійної консультації : монографія / О.  В.  Вітковська.

– К. : Наук. світ, 2001. – 91 с.

15. Закатнов Д. О. Технології підготовки учнівської молоді до

професійного самовизначення : монография / Д.О.Закатнов. – К. :

Педагогічна думка, 2012. – 160 с.

16. Закатнов Д. О. Концепція професійної орієнтації молоді на

робітничі професії (проект) / Д. О. Закатнов // Професійно-технічна освіта. –

2011. – № 1. – С. 39-42.

17. Концепція державної системи професійної орієнтації населення /

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://

http://zakony.com.ua/lawbase/sedcontent.html?id=225769&p=1/>. – Загол. з

екрану. – Мова укр.

18. Могилёвкин, Е. А. Карьерный рост: диагностика, технологии,

тренинг. Монография. – СПб.: Речь, 2007. – 336 с.
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19. План заходів з реалізації Концепції державної системи професійної

орієнтації населення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR100150.html /. – Загол. з екрану. –

Мова укр.

У Плані заходів визначено основні кроки з реалізації Концепції, строки

та установи, відповідальні за здійснення. Визначено профорієнтаційні заходи

для найбільш соціально вразливих категорій на ринку праці.

Розділ ІІІ. Підручники, навчально-методичні посібники, методичні

рекомендації

20. Бех І. Д. Особистість в духовному розвитку : навч. посібник /

І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.

21. Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі

неперервної професійної освіти: Навч.- метод. посіб. / За заг. ред. В.В.

Рибалка;  кол.  авторів :  Г.О.  Балл,  М.В.  Бастун та ін.  –  К.  :  ІПППО АПН

України, 2005. – 298 с.

У посібнику розглядаються методологічні і методичні аспекти

проблеми розвитку психологічної культури учнівської молоді в системі

неперервної освіти. Висвітлюється структурна і змістова характеристика

психологічної культури особистості майбутнього професіонала, методичні

підходи до її розвитку в школярів, учнів професійно-технічних і студентів

вищих навчальних закладів, аспірантів і молодих робітників, а також етичні

аспекти підготовки до вибору й реалізації професійної кар’єри.

22. Киселева, Е. В. Планирование и развитие карьеры: учебное пособие

для студентов высших учебных заведений / Е. В. Киселева. – Вологда: Легия,

2010. – 332 с.

23. Бодров, В.А. Психология профессиональной пригодности: учеб.

пособие для вузов / В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR100150.html
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24. Васильченко В. С. Управління трудовим потенціалом /

В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А.Грішнова, Л. П. Керб : Навч. посіб.

– К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.

У навчальному посібнику викладено розділ, присвячений сутності і

значенню професійної орієнтації в удосконаленні функціонуванні системи

загальної і професійної освіти населення та підвищенні якості трудового

потенціалу, зазначається важливість етичного аспекту при виборі і реалізації

учнями подальшої професійної кар’єри.

25. Голованова, И.И. Саморазвитие и планирование карьеры: учеб.

пособие / И.И. Голованова. – Казань : Казан. ун-т, 2013. – 196 с.

26. Профорієнтаційна робота психолога / Упоряд. Т. Гончаренко. – К. :

Шкільний світ, 2007. – 128 с.

Самовизначення учня професійно-технічного навчального закладу –

головна умова функціонування всіх ланок системи освіти. Провідним

напрямом у цьому є обов’язкове врахування ціннісних орієнтирів

особистості, її мотивів, інтересів, індивідуальних особливостей. Ці складові

визначають професійну самореалізацію особистості, її професійне

становлення, яке впливає на вибір професії і є тією дієвою силою, що

спонукає особистість шукати такий вид діяльності, в якому найповніше

втілюються її творчі можливості, реалізуються інтереси на здібності, ідеали,

духовні потяги та потреби.

27. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини :

підручн. / Олена Антонівна Грішнова. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Знання,

2007. – 559 с.

28. Гудкова Е.В. Основы профориентации и профессионального

консультирования : уч. пособ. / под ред. Е.Л. Солдатовой. – Челябинск: изд-

во ЮУрГУ, 2004. – 125 с.

У посібнику висвітлено основні напрями психологічного супроводу

професійного розвитку особистості: інформування, діагностика,

консультування, добір, адаптація і реабілітація. Водночас викладено розділ
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присвячений етичним нормам і парадоксам професійної орієнтації молоді на

робітничі професії.

29. Дубиненкова, Е. Н. Карьерное консультирование: метод. указания /

Е. Н. Дубиненкова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ,

2010. – 48 с.

30. Педагогічні технології підготовки учнівської молоді до вибору й

реалізації професійної кар’єри: методичний посібник / [Закатнов Д. О., Орлов

В.  Ф.,  Злочевська Л.  С.,  Павлов Ю.  О.,  Локшин В.  С.  –  Київ :  ІПТО НАПН

України, 2015. – 221 с.

31. Формування готовності учнів ПТНЗ до вибору й реалізації

професійної кар’єри : методичний посібник [Електронний ресурс] / [Закатнов

Д. О., Орлов В. Ф., Вовковінський М. І. та ін.] ; за ред. Д. О. Закатнова. –

Київ: ІПТО НАПН України, 2015. – 188 с. – Режим доступу до ресурсу:

http://lib.iitta.gov.ua/10906/

32. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования: учеб.

пособие для студ. высш. учеб. завед. - М.; Воронеж: МПСИ; МОДЭК, 2003.

33. Професія. Кар’єра. Успіх: метод. посіб. / Автори - упоряд. : Т.Л.

Лях, Ю.М. Малієнко, Н.Є. Троценко, Т.П. Цюман, А.М. Шеламкова; За заг.

ред. Т.П. Цюман. – К. : Основа-Принт. – 2010. – 132 с.

Методичний посібник підготовлено в рамках проекту «Кар’єрне

консультування. Фаза 1. Розробка методики профорієнтації для

старшокласників» з урахуванням особливостей навчально-виховного

середовища загальноосвітніх навчальних закладів та можливостей

індивідуального розвитку особистості дитини.

34. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра

працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти : навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за наук. ред. С.Д.

Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2004. – 264 с.

35. Побудова кар’єри: навч.- метод. посіб. / [О. В. Мельник,

О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т.
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С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О. В. Мельника]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД,

2014. — 172 с.

Навчально-методичний посібник «Побудова кар’єри» (для

педагогічних працівників) є складовою створеного співробітниками

лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем

виховання НАПН України програмно-методичного комплексу «Побудова

кар’єри» для 10-11 класів, який має на меті формування компетентності

старшокласника у виборі професії та успішної реалізації в майбутньому

професійної кар’єри. Структура і зміст посібника відповідає навчальній

програмі профорієнтаційного спрямування «Побудова кар’єри», яка

розроблена у варіанті 70 годин. У ньому розкриті основні теоретичні

положення, якими мають оволодіти старшокласники в процесі вивчення

заданих програмою розділів і тем.

36. Москаленко, О.В. Акмеология профессиональной карьеры

личности: Учебное пособие / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во

РАГС, 2007. – 352 с.

37. Пряжников Н.С. Профориентация в школе : игры, упражнения,

опросники (8-11 классы) / Н.С. Пряжников. – М. : ВАКО. – 2005. – 288 с. –

(Педагогика. Психология. Управление ).

Методичні рекомендації адресовано шкільним психологам, класним

керівникам, соціальним педагогам для проведення профорієнтаційної роботи

з учнями 8-11 класів. У роботі представлено ігрові вправи, опитувальники,

дискусії, які детально описано та адаптовано для використання педагогами. В

методичних рекомендаціях закладено глибокий виховний потенціал

(формування в учнів високих моральних, громадянських якостей).

38. Основы планирования профессиональной деятельности: Учеб.

пособие для вузов / Л.Г. Рыбалкина, С.С. Новикова, Е.Г. Сидорова, и др.; под

ред. Г.В. Галевского; Сиб. гос. индустр. ун-т, Регион. учеб. консультац.-

метод. Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников

«Карьера». – Новокузнецк: СибГИУ, 2002. – 143 с.
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39. Управление карьерой: учебное пособие / [С.И. Сотникова и др.]. –

М.: ИНФРА-М, 2001. – 407 с.

40. Методические рекомендации «Сопровождение планирования и

развития карьеры выпускника: индивидуальный перспективный план

профессионального развития выпускника». – М.: ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 2015. –

18 с.

Розділ IV. Статті у наукових та науково-методичних виданнях,

словники, програми та ін.

41. Алєксєєва С. Формування готовності учнівської молоді до вибору і

реалізації професійної кар’єри: від теорії до практики / Світлана Алєксєєва //

Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 5 / Інст-т проф.-тех. освіти

НАПН України ;  [Ред.  кол.  :  В.  О.  Радкевич (голова)  та ін.].  –  К.  :  Вид-во

ІПТО НАПН України, 2013. – С. 80–85.

42. Алєксєєва С. Формування готовності учнів професійно-технічних

навчальних закладів до вибору і реалізації професійної кар’єри / Світлана

Алєксєєва // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і

перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. :

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2013. – Вип. 3. – К. :

Педагогічна думка. – С. 66-76.

43. Алєксєєва С. В. Форми та методи он-лайн консультування

майбутніх фахівців з розвитку професійної кар’єри / Світлана Алєксєєва //

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. –

Вип. 44 // Вінницький державний педагогічний університет

ім. М. Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури, докторантури,

інститут математики, фізики і технологічної освіти; [ред. кол.: Р. С. Гуревич,

А. М. Коломієць та ін.]. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Пленер», 2016. – С.

194–198.
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