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ВІД РЕДАКТОРА

Підготовка учнів до життя та праці потребує побудови регіонального 
освітнього середовища профільної школи, спрямованого на вихован-

ня та розвиток відповідальної за свої дії особистості, здатної до саморозвитку, 
самоосвіти, самовиховання, навченої мислити, опрацьовувати різноманітну 
інформацію й використовувати набуті знання, вміння і навички, навченої при-
ймати адекватні рішення у вирішенні практичних завдань, змінюючи на кра-
ще життя. Разом з формуванням гармонійної особистості це дасть можливість 
розбудови держави, спроможної конкурувати в європейському та світовому 
просторі, домінуючи у суспільних та соціально-економічних відносинах і 
набуваючи завдяки цьому стійку динаміку випереджального розвитку.

Процес виховання і навчання такої особистості забезпечується співпра-
цею науки і освітньої практики, побудовою освітньо-наукових і виховних 
систем. Знання, праця, логічна вмотивованість, рівень соціалізації, техно-
логії, сировина, управління діяльністю із врахуванням певних закономір-
ностей зумовлюють випереджальний розвиток країн. Наприклад, виробни-
цтво обладнання і машин, як продукту праці, вимагає наявності сировини, 
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 79 %.

Відповідно до потреб сьогодення школа має сформувати в учнів рівень 
національної свідомості, достатньої життєвої компетентності, соціального 
розвитку, необхідної комп’ютерної грамотності, уміння опрацьовувати інфор-
мацію, володіння іноземними мовами тощо. Створення ситуації, в якій особи-
стість постійно розвиватиметься, зростатиме, дозріватиме вимагає: розробки 
основних універсальних компетентностей для українського суспільства, що 
потребує узгодження з цінностями і напрямами розвитку; розчленування ком-
петентностей за категоріями узагальненості й конкретності, індивідуальності 
і колективності, базовості, важливості, пересічності тощо; практичної реалі-
зації завдань довгострокової стратегії і переходу від предметно-орієнтованого 
до особистісно орієнтованого навчання; побудови ментальної навчально-ви-
ховної моделі на культурологічній основі.

На основі визначених перспектив розвитку зміст і організація навчаль-
но-виховного процесу профільної школи має базуватися на таких підходах: 
формування вихідних знань і результатів їх застосування; зосередження 
педагога на здібностях і психофізіологічних можливостях особистості; ди-
ференційований підхід у процесі розподілу навчального навантаження; пе-
редбачення прогнозованої гнучкості, ґрунтованої на різних типах і рівнях 
територіально-місцевої автономії у рамках загальноприйнятих принципів 
та стандартів якості; відкритість і доступність для суспільства; наступність 



6

у системі безперервної освіти; стимулюванні розвитку здібностей вищого 
порядку, набуття соціальних, психоемоційних, технологічних, практичних, 
моторних, художніх та інших умінь; зосередження педагога на прогресив-
но-виховному оцінюванні; домінування підходів, орієнтованих на активну 
участь учня, 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 пев-
них практико орієнтованих завдань; організація особистісно орієнтованого 
навчально-виховного процесу.

Розробляючи зміст навчання для старшої школи, слід ретельніше аналізу-
вати міжнародні освітні моделі й системи, а при відборі окремих складових, з 
метою навіть часткової трансформації в українське освітнє середовище, звер-
тати увагу не лише на їх ефективність в міжнародному освітньому просторі, 
а й на тенденцію змін суспільних і соціально-економічних відносин. Через 
аналіз історично сформованих просвітницьких процесів необхідно трансфор-
мувати в майбутні навчально-виховні моделі і системи кращі здобутки укра-
їнської і світової педагогіки, переглянувши основні освітні складові з метою 
коригування на новій культурологічній базі. В умовах складного полікуль-
турного простору такий підхід забезпечить поступ підростаючого покоління 
й країни до нового рівня духовного, суспільного та соціально-економічного 
розвитку. Рівень же задоволення потреб особистості й суспільства перебуває 
в прямій залежності від змісту освіти і динаміки навчальних досягнень учнів 
на певних вікових етапах.

Монографія підготовлена з урахуванням тенденцій сучасного розвитку 
педагогічної теорії і практики. У цьому виданні авторами викладено основні 
концептуальні положення, які витримали випробування часом і залишаються 
актуальними для сучасної системи загальної середньої освіти. Це насампе-
ред ідея підготовки особистості до життя та активної трудової діяльності в 
умовах профільного освітнього середовища, зорієнтованого на потреби осо-
бистості, суспільства, регіону та держави; актуалізація потреби у професійно-
му самопізнанні, самовихованні, саморозвитку, самоорганізації; вироблення 
гуманістичної життєвої та професійної позиції тощо.

Запропоновані в монографії моделі підготовки учнів до життя та праці 
в умовах профільного освітнього середовища дають змогу сформувати не 
лише когнітивну складову психологічної сфери особистості, а й операцій-
но-технологічну, мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову, що забезпе-
чить їй високий рівень самоорганізації і самоуправління в процесі життя та 
професійної діяльності.

Ми розглядаємо підготовку учнів до життя та праці як вищу, творчу ак-
тивність педагогів і наставників, що виявляється в доцільному використанні 
освітніх технологій, форм, методів і засобів педагогічного взаємовпливу в 
навчально-виховному процесі.
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Джерелом, яке забезпечує творчу активність майбутніх фахівців, є мотиви 
самоактуалізації особистості у сфері професійної діяльності. Механізмом 
виникнення таких мотивів є система соціально-професійних ціннісних орі-
єнтацій особистості та їх педагогів і наставників, в якій домінантну роль 
відіграють гуманістична спрямованість діяльності фахівця і його соціальна 
відповідальність.

Особливістю запропонованої моделі формування освітнього середовища 
профільної школи є її громадянська спрямованість, орієнтація на розвиток 
соціально значущих цінностей майбутніх фахівців – професійного обов’язку, 
готовності до колективної роботи, уміння приймати рішення та нести за їх 
відповідальність, професійного самовдосконалення впродовж життя.

Сподіваємося, що монографія «Формування освітнього середовища про-
фільної школи» допоможе майбутнім фахівцям зрозуміти суспільну значу-
щість праці і її розподіл в суспільстві, специфіку діяльності, відчути себе 
суб›єктом цієї діяльності, опанувати механізми використання особистісного 
і колективного потенціалу для розв›язання поставлених завдань.

Автори впевнені в тому, що їх інтерпретація важливих питань підготов-
ки старшокласників до життя та трудової діяльності в умовах профільного 
освітнього середовища, зацікавить не лише педагогів системи загальної се-
редньої освіти та студентів вищих навчальних закладів, а й суспільні інсти-
туції та «наставників», які мають великий життєвий та професійний досвід. 
Монографія написана на суміжжі різних наук, зокрема філософії, психології, 
педагогіки, соціології, економіки.

Бажаємо всім педагогам і наставникам досягти високого рівня 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі підготовки учнів до життя та праці в 
умовах профільного освітнього середовища.

Микола Піддячий
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

У розділі розкриваються методологічні та концептуальні підходи до: 
створення освітнього середовища профільної школи; побудови на-

вчально-виховного процесу старшої школи в умовах профілізації; визначення 
мети, змісту, методів, форм, принципів, процедури викладання, педагогічних 
технологій та періодичності їх коригування; формування в учнів здатності 
до професійної діяльності; теоретичних засад змісту профільного навчання. 
Наведений порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду соціаль-
но-трудової орієнтації учнів

1.1 Понятійно-термінологічний аналіз категорії «освітнє середовище» 
(В. І. Доротюк)

Ідея формування освітнього середовища як умови навчання, виховання 
школярів має об›єктивну обумовленість.

Аналіз стану педагогічної практики і психолого-педагогічної літератури 
свідчить про існуючі протиріччя, що виникають між:

• соціальним замовленням на випускника і традиційними способами 
організації освітнього процесу, орієнтованого на «середнього» учня;

• усвідомлення педагогами важливості створення ефективного навчаль-
но-виховного середовища і недостатнім рівнем педагогічного забезпе-
чення організації цього процесу в умовах школи.

Отже, назріла проблема створення сприятливого освітнього, навчаль-
но-виховного середовища, в якому можуть забезпечуватися належні умови 
для розвитку дитини її інтересів та здібностей в умовах школи.

Численні видання останніх років свідчать про зростаючий інтерес авторів 
до терміна «простір», що в педагогічній літературі використовується як: єди-
ний освітній простір, виховний простір, культурно-освітній простір, простір 
дитинства і т. д. (С. К. Болдирьова, Н. Л. Селіванова, Є. В. Бондаревська та ін.).

На наш погляд, найглибший аналіз зазначеної проблеми подано в працях 
В. А. Ясвіна. У його дослідженнях використовуються різні види середовищ 
в освіті, серед яких виділяються дві великі категорії – простір і середовище;

У поняття «простір» не включається діяльність людини, що може існувати 
не залежно від суб’єкта. Простір по відношенню до середовищ належить до 
вищого порядку, в складі якого може знаходитися кілька середовищ. Освітній 
простір багато психологів, педагогів розуміють як систему, що включає в себе 
кілька структурних елементів: сукупність застосовуваних освітніх техноло-
гій, позакласна робота, управління навчально-виховним процесом; взаємодія 
з зовнішніми освітніми і соціально-культурними установами, закладами чи 
організаціями.
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Осмисленню суті категорії «освітнього простору» сприяє аналіз теоретич-
них джерел. Категорія «освітній простір» виступає об›єктом аналізу в педаго-
гіці, у взаємодії педагогіки і філософії, педагогіки і культурології, соціології 
і філософії і т. д. Зазначений термін інтегрує дуже складні міждисциплінарні 
теоретичні проблеми освіти.

Серед теоретичних джерел відомі роботи В. С. Біблера, М. М. Бахті-
на, Л. С. Виготського, Н. З. Чавчавадзе й ін. Іншу групу складають фунда-
ментальні роботи, присвячені проблемам філософії освіти (Н. Б. Крилова, 
Е. Г. Осовский, В. С. Швирев і ін.). Викладені в них концепції та ідеї дозво-
ляють досліджувати, розкривати місце і роль освіти в суспільстві, зрозуміти 
фундаментальні, ціннісні орієнтації людини як суб›єкта освіти і носія куль-
тури. Аналіз літератури з проблем дослідження показує, що освітній простір 
школи як сукупність цінностей і зразків успішного вирішення життєвих цілей 
служить джерелом розвитку особистості.

Поняття «середовище» відображає залежність та взаємозв’язок умов, що 
забезпечують розвиток людини, її взаємодію з оточенням. Середовище – це 
не просто соціальна статична одиниця, це складна система, що знаходиться 
в постійному розвитку, що охоплює різні, близькі і далекі життєві сфери.

Визначення поняття «освітнє середовище» вченими подається як сукуп-
ність умов, в яких протікає освітній процес. Проте вимагають уточнення 
умов, під якими можна розуміти різні характеристики: матеріально-техніч-
ну базу, професіоналізм педагога, рівень розвитку здібностей учнів та ін. 
Потребує з’ясування сукупності умов перебігу освітнього процесу у загаль-
ноосвітніх закладах різного типу[3]. Враховуючи сучасний стан функціону-
вання шкіл та на основі аналізу психолого-діагностичного обстеження різних 
шкіл виявлено суттєві особливості освітніх середовищ у школах різних типів 
(малочисельна школа, малокомплектна школа, школи з різними напрямами 
розвитку особистості «школа художньо-естетичного напрямку», «Гуцульська 
школа», школи, зміст діяльності яких спрямовано на регіональні аспекти 
«природоохоронної роботи, ведення лісового господарства», материнські 
школи, школи з допрофільною підготовкою та профільного навчання спря-
мованих на сільськогосподарське виробництво).

Освітнє середовище є предметом дослідження таких вчених – педагогів 
як: Гладченкова Н. Н., Нечипурнко І. М., Вусата Н. Н. та ін.

У фундаментальних дослідженнях, що присвячені проблемам філософії 
освіти Н. Б. Крилова, Е. Г. Осовського, В. С. Швирьова і ін. викладені в них 
концепції та ідеї дозволяють розкривати місце і роль освіти в суспільстві, 
зрозуміти фундаментальні основи культури, ціннісні орієнтації людини як 
суб›єкта і носія культури та визначити їх вплив на формування освітнього 
середовища [1].
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Ідеї створення та функціонування різних середовищ науковці використову-
ють розробляючи загальнонаукові, педагогічні, психологічні підходи. Зокре-
ма, різні погляди на цю проблему в знаходимо в працях вчених Ю. А. Шрей-
дера, Б. Д. Ельконіна, І. Д. Фруміна, В. І. Слободчикова, С. К. Бондаревої, 
В. А. Ясвіна, А.Я Данилюк, Є. А. Ракитиної, В. Ю. Лискової, А. М. Короткова, 
А. В. Петрова та ін.

У своїх працях дослідники розглядають, як правило, одне із зазначених 
понять і подають своє тлумачення змісту та розкривають своє бачення сут-
ності освітнього середовища.

Осмисленню суті категорії «навчально-виховного середовища» сприяє 
аналіз теоретичних джерел. Категорія «навчально-виховне середовище» ви-
ступає об›єктом аналізу в педагогіці та розглядається у взаємодії педагогіки 
і філософії, педагогіки і культурології, соціології і філософії і т. д.

Зазначений термін інтегрує дуже складні міждисциплінарні теоретичні 
проблеми – навчання і виховання не тільки на уроці, а й в позаурочній діяль-
ності. У наукових працях, присвячених дослідженню навчально-виховного 
середовища не вивчені, важливі аспекти організації навчально-виховного 
середовища в умовах школи. Проте, роль та значення навчально-виховного 
середовища знаходимо у працях та педагогічному досвіді В. О. Сухомлин-
ського, О. А. Захаренка, а також цей аспект описано у літературних джерелах 
С. Русової, С. Т. Шацького, І. Рачинського та ін.

У зв›язку з тим, що навчально-виховне середовище у загальноосвітній 
школі взаємопов’язано з зовнішніми чинниками, включаючи елементи куль-
турно-освітнього простору, то його розглядають як інтегроване поняття.

Про роль середовища йдеться у праці В. О. Сумлинського, де, зокрема, 
є таке висловлювання «Виховання середовищем, виховання речами, ство-
реними самими учнями, що збагачують духовне життя колективу, – це, на 
наш погляд, одна із найбільш тонких сфер педагогічного процесу » Середо-
вище – це все те, що оточує дитину, колектив в якому вона живе і вступає 
у взаємодію… Варто відрізняти внутрішнє середовище учнівського колективу 
від зовнішнього середовища».

У своїх дослідженнях О. Р. Радіонова надає перевагу розвиваючій ролі 
навчально-виховного середовища, його зв’язкам з родинним та соціальним 
оточенням. Навчально-виховне середовище розглядається, як таке, що має 
освітній розвиваючий ефект і являє собою систему об›єктів і засобів природ-
но-соціально-предметного характеру, що забезпечує відповідно до соціокуль-
турних норм особистісний розвиток і моральне становлення дитини, а також 
позитивне просування його у стосунках з зовнішнім оточенням.

Зокрема, С. Б. Крилова «освітнє середовище» вважає частиною соціокуль-
турного простору, зоною взаємодії освітніх систем, їхніх елементів, освіт-
нього матеріалу і суб›єктів освітніх процесів.
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Відомий вчений В. А. Ясвін під «освітнім середовищем» (чи середовищем 
освіти) розуміє систему впливів і умов формування особистості за заданим 
зразком, а також створення можливостей для її розвитку, що відбувається 
в соціальному і просторово-предметному оточенні.

Дослідник А. А. Леонтьев вважає поняття «освітнього середовища» – од-
ним з ключових серед освітніх психологічних і педагогічних понять, і таким, 
що тільки зараз активно розроблюється. У цьому контексті особливо важливі 
виявлені психологами основні потреби і можливості розвитку, що забезпечу-
ють дітям особистісно-орієнтоване освітнє середовище.

С. Д. Дерябо освітнє середовище називає сукупністю усіх можливостей 
для навчання, виховання і розвитку особистості, причому, можливостей як 
позитивних, так і негативних.

Кожний з термінів вченими розглядається як реально існуючий феномен, 
що включає певний перелік елементів, які характеризують ту чи іншу сферу 
людської діяльності. У даний час поняття «освітній простір» введено в ка-
тегоріальний апарат педагогіки і в наукових дослідженнях обґрунтовуються 
різні його аспекти (Віленський М. Я., Гінеціанський В. І, Конєв В. Я., Меще-
рякова Є. В., Панів В. І., Слободчиков В. І., Шендрик І. Г. та ін.).

Аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити висновки, що науковці ви-
будовують наступну ієрархію педагогічних конструкцій: освітній простір, 
освітнє середовище, навчально-виховне середовище.

Окремі науковці досліджують розвиваюче середовище як сукупність умов 
та системи відносин навколо дитини, що сприяє прояву і подальшому розвит-
ку обдарованості особистості, стимулюючи різноманітну творчу діяльність.

Важливою характеристикою навчального середовища є його векторність – 
виразність навчального ефекту у визначеному спектрі завдань. Середовище, 
що володіє широким спектром навчальних впливів, називаються однорідним. 
Як зазначає В. А. Ясвін, для наукового аналізу настільки складної і багатови-
мірної соціальної реальності, якою є освітнє середовище, нами використана 
векторна, тобто логіко-матеріалістична модель і, відповідно, метод знакового 
функціонального моделювання. Формальними параметрами освітнього сере-
довища, вважає автор, виступають: широта, інтегрованість, ступінь усвідом-
леності, стійкість, емоційність, узагальненість, домінантність, когерентність, 
активність, мобільність.

Окремі дослідники, (Ю. С. Мануйлов, В. І. Слободчиков) виділяють фор-
мальні параметри навчально-виховного середовища, його структурованість, 
фактори та умови функціонування і розробляють правила використанні ін-
струментарію «середовищного підходу» в педагогіці. Середовищний підхід 
до освіти – на дошкільному, шкільному етапі та його значення в період без-
перервної освіти вже зафіксований як перспективний на рівні «Всесвітніх 
доповідей з освіти» ЮНЕСКО.
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У дослідженні означеної теми передбачається науково обґрунтувати те-
оретичні засади формування навчально-виховного середовища, розробити 
науково-методичний супровід цього процесу, що сприятиме підвищенню 
якості освіти та розвитку особистості у школах. У сучасних теоретичних 
напрацюваннях не враховано специфіку діяльності школи, соціально-педа-
гогічних умов функціонування таких освітніх закладів, що позначається на 
результатах діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу.

Для доцільного формування навчально-виховного середовища необхідно 
забезпечити попередню діагностику можливостей школи, розробку стратегії 
та моделювання середовища; здійснити планування заходів, спрямованих на 
реалізацію визначених стратегій.

Класифікація навчально-виховних середовищ розглядається з позиції ди-
ференціації їх за способом організації, при цьому розрізняються природні та 
штучні (штучні формуються у вигляді педагогічних систем для цілеспрямо-
ваного розвитку особистості).

Навчально-виховне середовище – це спеціально організоване середови-
ще, спрямоване на здобуття учнями певних знань, умінь та навичок, в якому 
цілі, зміст, методи і організаційні форми навчання є доступними для кожної 
дитини, в межах обслуговування конкретного навчального закладу.

Складовою навчально-виховного середовища розглядаємо навчальну ді-
яльність, що забезпечується шляхом створення сукупності умов, для якісної 
освіти, розширення системи засобів спілкування, яка служить збереженню 
та нагромадженню знань. При цьому забезпечуються інтенсивні зв’язки між 
учасниками навчального процесу – як вертикальні, так і горизонтальні.

Навчально-виховне середовище розглядаємо як відкриту педагогічну си-
стему, тісно пов’язану з зовнішніми чинниками, яка не може функціонувати 
поза їхніми межами та впливами. Навчально-виховне середовище розуміємо 
як мобільну, структуровану систему, що є частиною більш складної системи, 
вищого рівня.

Якість навчально-виховного середовища визначається насамперед профе-
сійно-діяльнісними характеристиками та умовами функціонування шкіл. За 
визначенням В. В. Фляків, сучасне навчально-виховне середовище залежить 
від різноманітності типів шкіл, кожна з яких представляє визначену модель 
навчання і виховання.… На думку автора, освітнє середовище шкіл являє 
собою більш-менш сформовану поліструктурну систему прямих і непря-
мих навчально-виховних впливів, що реалізують явно і неявно представлені 
психолого-педагогічні установки вчителів, характеризуючи цілі, завдання, 
методи, засоби і форми освітнього процесу в даній школі.

Ми виходимо із того, що навчально-виховне середовище школи як сукуп-
ність педагогічних впливів, цінностей і зразків служить засобом успішного 
вирішення життєвих завдань, джерелом розвитку особистості. Це сукупність 
організованих чи стихійних мікросередовищ (соціокультурне, педагогічне, 
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сімейне, родинне та ін.), які певним чином, впливають на формування на-
вчально-виховного середовища, спрямованого на розвиток і саморозвиток 
кожного залученого до нього індивіда, це система умов для особистісного і 
творчого розвитку дітей і педагогів – усіх суб›єктів цього процесу, тобто, це 
середовище розвитку і виховання особистості

Можна передбачити, що навчально-виховне середовище в його взаємо-
зв’язках з – комунікативними, соціальними, природними чинником створю-
ють систему розвиваючого характеру, спрямовану на формування навчальних 
здібностей учнів шкіл. На наш погляд, такий підхід до організації навчаль-
но-виховного середовища, забезпечить сприятливі умови для продуктивного 
навчання, спрямованого на розвиток інтелектуальних здібностей суб’єкта 
в цілому.

Відомий педагог Я. Корчак, вважав, що тип освітнього середовища визна-
чається, насамперед, тими умовами і можливостями, що сприяють розвитку 
активності (чи пасивності) дитини і його особистісної волі (чи залежності)… 
З огляду на це, для побудови моделі навчально-виховного середовища і ви-
значення його типу та рівня, принциповим є діагностика, стан забезпечення 
в даній школі комплексу можливостей та умов для розвитку особистості, її 
інтересів та здібностей.

Об›єктивно навчально-виховне середовище можна характеризувати двома 
показниками: насиченістю навчально-виховного середовища, тобто ресурс-
ним потенціалом і його структурованістю – способом організації.

Тому умовно ми виділяємо навчально-виховний процес у школі, позакласну 
навчальну та виховну роботу як складові цього середовища. Компонентами 
його також виступають навчально-розвивальна робота з окремими учнями (ін-
дивідуальна навчальна діяльність, виконання додаткових завдань та домашніх 
робіт, самопідготовка та самоосвіта т. д.), що слугує основним джерелом пізна-
вальної, культурної інформації та засобом підвищення якості освіти.

Компонентами навчально-виховного середовища є також позашкіль-
не освітнє мікросередовище, комунікаційне, сімейне, середовище віково-
го спілкування, культурологічне, діяльність просвітницьких та релігійних, 
культових закладів та організацій. Це неорганізовані мікросередовища віль-
ної життєдіяльності, неформального спілкування. Позашкільне освітнє мі-
кросередовище представлене установами додаткової освіти, вплив яких на 
розвиток школярів має велике значення, це заняття в музичній, спортивній, 
художній школах, студіях, будинках творчості і т. д. На розвиток і саморозви-
ток школярів значний вплив має сімейне оточення (батьки, родичі, сусіди).

Навчально-виховне середовище -– це певним чином організоване педаго-
гічне середовище, що стимулює розвиток і саморозвиток кожного включено-
го в нього індивіда, це система умов для особистісного і творчого розвитку 
дітей і педагогів – усіх суб›єктів освітнього процесу, це середовище розвитку 
і виховання особистості.
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Як зазначає С. В. Сергєєв, середовищно-орієнтований підхід у навчанні 
дозволяє перенести акцент у діяльності викладача з активного педагогічного 
впливу на особистість учня в русло формування навчального середовища, 
у якому відбувається його самонавчання і саморозвиток. При такій організації 
включаються механізми внутрішньої активності того, якого навчають, у його 
взаємодії із середовищем.

У нашому дослідженні ми умовно виділяємо навчально-виховне середо-
вище школи, як структуру, особливості якої виразно формуються в кожній 
конкретній школі, що значною мірою залежить від її типу, розташування, 
рівня розвитку соціально-культурної сфери, релігійних впливів та інших 
чинників (за М. П. Гур’яновою).

Нові завдання школи, різнотипність навчальних закладів, навчальних 
програм, підручників, соціокультурні процеси, пов›язані з гуманізацією, гу-
манітаризацією, розгортання інформаційного простору є також факторами, 
які будуть враховуватися у дослідженні підходів, принципів, закономірностей 
формування навчально-виховного середовища.

При цьому навчально-виховне середовище не може бути стандартним 
для школи, не може бути однозначно описано, тому що воно об›єктивно має 
різнобічні характеристики та авторські підходи до формування.

У нашому розумінні формування навчально-виховного середовища має 
базуватися на принципах, що випливають із закономірностей і особливостей 
організації цілісного навчально-виховного процесу.

Навчально-виховне середовище школи включає: навчальну діяльність 
у школі, позакласну та позашкільну роботу з предметів варіативної частини 
навчального плану, способів взаємозв’язку з соціальним, культурним, при-
роднім, інформаційним середовищами т. д., що сприяє розвитку особистості, 
її талантів та обдарувань.

Позакласне мікросередовище є привабливим як для молодших школярів, 
так і для старшокласників. Діти різного віку активно включаються в життя 
колективу школи; люблять об’єднуватися в групи для участі у творчій діяль-
ності, виявляють цікавість до спілкування з ровесниками.

Компоненти навчально-виховного середовища (мікросередовища) у на-
шому дослідженні представлені у вигляді мікросередовищ: позашкільне, ін-
формаційне, комунікативне, соціальне, (сімейне, виховне, культурологічне, 
родинне), природне та ін.

Вплив на розвиток дитини мають і педагогічно неорганізовані середови-
ща, середовища вільної життєдіяльності, неформального спілкування.

Позашкільне навчально-виховне середовище представлене установами 
позашкільної освіти (клуби, бібліотеки, музичні студії, та ін.). На школярів 
здійснюють великий вплив заняття в спортивних, художніх гуртках, студіях, 
клубах творчості, закладах дозвілля тощо.
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У процесі експериментальної роботи важливо розробити механізми від-
бору змісту навчально-виховного середовища школи, технологій всебічного 
розвитку особистості, виявлення її талантів та уподобань.

Отже, формування навчально-виховного середовища у школах потребує 
дослідження структури, змісту, організації процесу навчання і виховання, на-
повнення його активними формами діяльності для забезпечення соціалізації 
й індивідуалізації кожної дитини.

Навчально-виховне середовище, як цілісність структурних елементів, 
використовується суб›єктами освітнього процесу для засвоєння певної суми 
знань та їх подальшого поглиблення та удосконалення.

Складовими моделі навчально-виховного середовища мають виступати 
такі компоненти:

• інформаційний – як необхідний для кожного школяра навчального ма-
теріалу для самоосвіти та саморозвитку ;

• змістовно-методичний компонент: концепції школи, навчальні плани 
та програми навчання та виховання, підручники, посібники та ін.;

• комунікаційно-організаційний компонент (особливості суб›єктів на-
вчально-виховного середовища: характеристики учнів, педагогів, 
батьків, їхньої цінності, установки, стереотипи; комунікаційна сфе-
ра – стиль спілкування і викладання, просторова і соціальна щіль-
ність середовища суб›єктів освіти, ступінь скупченості; організаційні 
умови – наявність творчих груп педагогів, ініціативні групи батьків, 
форми і методи організації навчально-виховного процесу (участь 
у дослідницькій роботі, дидактичні ігри, екскурсія і т. д.; учнівські 
співтовариства, участь у проектах, діяльність органів шкільного са-
моврядування та ін.)

Формування навчально-виховного середовища передбачає врахування 
основних напрямів (стратегії) розвитку школи, виявлення умов для всебіч-
ного розвитку особистості, відбору змісту та оптимальної організації процесу 
навчання і виховання учнів; створення можливостей для розвитку міжособи-
стісних стосунків, культури спілкування всіх суб’єктів освітнього процесу. 
У цілісному навчально-виховному середовищі реалізується ідея його персо-
ніфікації, створення «середовища для мене», тобто освітнього середовища 
для кожного індивіда; забезпечуються умови для реалізації індивідуальної 
освітньої траєкторії кожного його учасника.

Формування навчально-виховного середовища потребує вирішення таких 
проблем як:

• забезпечення внутрішніх умов (установок, потреб, здібностей) для 
розвитку та саморозвитку особистості, через механізми самопізнання, 
рефлексію;

• створення сприятливих умов (середовища для навчання і виховання 
за індивідуальним зразком чи установкою);
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• організація розвивальних мікросередовищ (творча діяльність, діяль-
ність за інтересами).

• персоналізація навчально-виховного середовища з попередньою мо-
тивацією (фіксація визначеної частини середовища як свого «я», ство-
рення «середовища для мене», тобто для кожного індивіда з певною 
метою, наприклад: для підвищення рівня знань, поглиблення знань з 
певного предмета, галузі тощо).

Стратегічною метою формування навчально-виховного середовища 
у школі є забезпечення належних умов для розвитку особистості та підви-
щення якості освіти школяра, на що і буде спрямовано наше дослідження.

1.2 Формування у старшокласників базових понять, як одного 
із елементів освітнього середовища профільної школи (Левченко Н. Г.)

У параграфі подано визначення терміну «базове поняття», здійснено 
порівняльний аналіз різних підходів щодо формування понять, виділе-

но п’ять етапів формування понять з рекомендаціями по їх використанню 
у навчальному процесі старшої школи, запропоновано модель формування 
у старшокласників базових понять.

Ключові слова: базове поняття, процес формування базових понять, 
старшокласники, етапи формування понять, педагогічні умови, модель.

На сучасному етапі реформування освіти відбувається переорієнтація 
старшої школи у профільну, що сприяє формуванню особистості старшо-
класника у тому напрямі, в якому остання проявляє відповідні здібності, 
знання, вміння, а також створює умови для її професійного самовизначення.

Загальноосвітні навчальні заклади мають ще недостатньо досвіду щодо 
профільної підготовки старшокласників. Значний вплив на профільну під-
готовку мають також докорінні зміни в змісті загальної середньої освіти, 
реформування українського суспільства. На сучасному етапі відбувається 
оновлення всіх напрямів життєдіяльності суспільства, реалізуються завдання 
Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та програми 
«Вчитель».

Об’єктивний рівень допрофесійної підготовки майбутніх спеціалістів 
різного фаху визначається сформованістю їхніх професійних якостей, се-
ред яких володіння базовими поняттями посідає особливе місце. Вирішення 
завдань фахової підготовки майбутніх кваліфікованих спеціалістів потре-
бує розв’язання багатьох проблем, однією з яких є підготовка у відповідних 
соціокультурних умовах спеціалістів, які повинні забезпечувати ефективну 
діяльність усіх галузей господарства. Зростають вимоги до інтелектуальних, 
мовленнєвих, моральних якостей спеціаліста. Потреба ефективної підготовки 
кваліфікованих фахівців різних напрямів діяльності актуалізує розробку нау-
ково-педагогічних теорій формування їх професійної мовленнєвої культури, 
зокрема, володіння базовою термінологією.
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Основний етап становлення світогляду людини, на думку багатьох пси-
хологів, відбувається з моменту народження, під впливом виховання в сім’ї, 
навчання в школі, інших видів діяльності, якими дитина захоплюється. Фун-
дамент світогляду людини закладається в школі, під час вивчення основ наук. 
Систему знань, якою оволодіває учень у школі, можна представити у вигля-
ді таких структурних елементів: наукові факти, поняття, закони, теорії. Ці 
елементи знаходяться у тісному взаємозв’язку, тому між ними не можливо 
встановити чітко окреслені межі. Поняття відіграють провідну роль при за-
своєнні системи наукових знань. Саме тому проблема формування понять є 
досить важливою у теорії і методиці профільного навчання.

Л. Виготський зазначав, що мислення завжди рухається у піраміді понять 
[5, с. 23]. Неможливо висловити думку або судження, не оперуючи тими 
чи іншими поняттями. Тому чим більше людина знає понять, тим легше їй 
висловити думку, побудувати судження тощо. Знання понять – це характе-
ристика рівня світогляду людини.

Аналіз Закону України «Про освіту» та Національної доктрини розвит-
ку освіти України засвідчив, що держава потребує освічених, інтелектуаль-
но-розвинених, культурних громадян [11; 153].

«Освіта є основою інтелектуального, культурного, соціального, економіч-
ного розвитку суспільства і держави», йде мова у тексті Закону «Про освіту» 
[там само]. У загальних положеннях Національної доктрини розвитку освіти 
України сказано, що «освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації 
та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником 
політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності 
суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та еко-
номічний потенціал суспільства» [там само].

Тобто одним із першочергових завдань освіти є підготовка висококвалі-
фікованих кадрів, що забезпечуватимуть добробут держави.

Державна програма «Вчитель» спрямована на розв’язання проблем, 
пов’язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною 
освітою педагогічних працівників, на забезпечення гарантованої державної 
підтримки у цій сфері [11].

Одними з першочергових завдань, які будуть вирішені у ході реалізації 
цієї програми є: модернізація системи підготовки педагогічних працівників; 
оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, 
удосконалення післядипломної освіти [там само].

Аналіз державної програми «Вчитель» свідчить про те, що нею теж перед-
бачена підготовка вчителя, що відповідає вимогам часу і потребам держави, 
тобто опосередковано можна вважати, що проблемі формування у майбут-
нього вчителя понятійно-термінологічного апарату теж відведене своє місце.



18

Одночасно з нормативними документами було проаналізовано наукове ви-
дання «Біла книга національної освіти України», в якому розкриті найбільш 
актуальні освітні проблеми, так звані «білі плями».

Зокрема на його сторінках знаходимо наступне: підвищити рівень фун-
даментальності професійної підготовки майбутніх фахівців шляхом подаль-
шого розроблення освітніх стандартів, заснованих на ключових (загальних) 
і предметних (спеціальних) компетентностях, які відображають сучасні ви-
моги до рівнів кваліфікації, мобільності, сукупності професійно важливих 
якостей [3, с. 37].

Включення зазначених у «Білій книзі» інноваційних форм і методів нав-
чання у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів і, зокрема, 
у процес формування понять, значно підвищить рівень їх засвоєння, бо на 
сьогоднішній день кожного учня супроводжує величезний потік інформації, 
причому цей потік з кожним днем збільшується, з’являються нові технології, 
поняття тощо. Застосування запропонованих інноваційних форм і методів 
навчання кардинально змінить підготовку старшокласників.

Проведений аналіз доводить, що на сторінках цих видань проблема фор-
мування понять майже не висвітлювалась. Здійснюючи огляд статей журналу 
«Школа и производство» за останні десять років (2000 – 2010), знайшли 
одну статтю, присвячену формуванню понять у молодших школярів, решта 
статей містять розробки традиційних і нетрадиційних уроків, методичні реко-
мендації до розробки різних типів уроків, поради від учителів-практиків, як 
краще подати матеріал з тієї або іншої теми, цікаві факти щодо походження 
продуктів, поради щодо приготування страв, і їх зберіганні та ін.

Огляд статей журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» свідчить 
про те, що окрім розробок уроків з кулінарії на сторінках цього журналу 
зустрічаються і авторські програми, наукові статті, що присвячені різним 
проблемам підготовки учнів і студентів з кулінарії. У 2009 році на сторінках 
журналу друкувався словник термінів з інформаційних технологій, але ні 
статей, ні навіть рекомендацій щодо формування в учнів або студентів понять 
з основ кулінарії нами не було знайдено.

Аналіз педагогічного досвіду, навчальних програм з трудового навчан-
ня для учнів основної та старшої школи, а також навчальних програм для 
профільної школи, навчальних посібників, навчально-методичної літерату-
ри засвідчив, що мало уваги приділяється формуванню у старшокласників 
базових понять, що призводить до їх незнання і нерозрізнення. Крім того не 
розроблена модель формування у старшокласників базових понять, що вклю-
чатиме комплекс форм, методів і засобів навчання, спрямованих на поліпшен-
ня процесу формування понять. Тому переважна більшість старшокласників 
володіють базовими поняттями на низькому рівні.
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У науковій літературі існує багато підходів до визначення поняття, зокре-
ма, філософи І. Кант, Р. Лейбніц, Дж. Локк та ін. категорію поняття розгляда-
ли через призму різних систем, а саме: сенсуалізму та раціоналізму.

Сенсуалісти розглядають поняття як кінцеву ланку в ланцюзі лінійних 
утворень: відчуття – сприйняття – уявлення [17; 21; 23]. Проте зміст поняття 
виходить за межі емпіричного, оскільки поняття є продуктом соціального 
досвіду. На думку Дж. Локка, поняття відображає не справжнє буття речей, 
а тільки їх суспільно відтворюване буття [23].

За раціоналістичним вченням І. Канта, Р. Лейбніца та ін. поняття є еле-
ментом суспільно виробленої системи знань. Об’єднуючи положення раці-
оналізму і класичної німецької філософії, можна стверджувати, що поняття 
«зростає», виникає з процесу практичної діяльності, в ідеальній формі фік-
суючи найзагальніші принципи її здійснення [17; 21].

Поняття як категорія пізнання було об’єктом вивчення логіки. Ще в давні 
часи питання сутності поняття з’ясовували Аристотель, Демокрит, Платон, 
Сократ та ін.

Важливими є погляди на природу поняття К. Бакарадзе, Є. Войшвило, 
М. Строгович та ін. Зокрема, М. Строгович «поняття визначає як форму 
мислення, що відображає та фіксує суттєві ознаки речей та явищ об’єктив-
ної дійсності» [29, с. 75]. У свою чергу К. Бакарадзе стверджує, «поняття – 
думка, що відображає суттєві ознаки предметів» [2, с. 94]. За твердженням 
Є. Войшвило «поняття є думка, що являє собою результат узагальнення (та 
відокремлення) предметів та явищ того чи іншого класу за більш або менш 
(а тому і спільних для цих предметів), і в сукупності специфічних для них, 
виокремлюючи їх із більшості інших предметів та явищ ознаками» [4, с. 145].

М. Алексєєв пропонує вважати поняття як вихідну форму логіки: «По-
няття за своєю природою діалектичне, бо включає в себе органічно пов’язані 
між собою одиничні, особливі та загальні ознаки. Кожне конкретне поняття 
містить в собі ознаки, властиві тільки даному предмету, а також ознаки влас-
тиві декільком предметам» [1, с. 19].

Довідково-енциклопедичні видання визначають поняття таким чином, 
зокрема, «Український енциклопедичний словник» визначає поняття як фор-
му мислення, у якій відбиваються загальні істотні властивості предметів і 
явищ об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки між ними представлені 
у вигляді цілісної сукупності ознак [33, с. 432].

У педагогічному словнику за редакцією М. Ярмаченка поняття визнача-
ється як логічна форма мислення, що відображає істотні зв’язки, властивості 
й відношення предметів та явищ. Основна функція понять – виділення за-
гального, що досягається абстрагуванням від істотного [25, с. 371].

С. Гончаренко у своєму «Українському педагогічному словнику» наводить 
таке визначення поняття як однієї з форм мислення, в якій відображаються 
загальні істотні властивості предметів та явищ об’єктивної дійсності, загаль-
ні взаємозв’язки між ними у вигляді цілісної сукупності ознак [8, с. 264].
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Однією з найбільш чітких позицій відносно ролі і місця понять. є позиція 
А. Усової. Її погляди з даного питання відображені у великій кількості робіт. 
Зокрема на основі логіко-генетичного аналізу структури наукових знань вона 
виділяє наступні основні елементи системи знань: наукові факти; поняття; 
закони; теорії; наукову картину світу [34, с. 5].

Підкреслюючи, що поняття – це знання істотних властивостей предметів і 
явищ навколишньої дійсності, знання істотних зв›язків і відносин між ними, 
а також обґрунтовуючи роль понять у системі наукового знання, вона відзна-
чає, що не можна сформулювати жоден закон, не оперуючи поняттями. Якщо 
не засвоєні відповідні поняття, не можуть бути засвоєні і закони. Вивчення 
теорії також вимагає засвоєння понять, адже наукові теорії – це розвинуті 
системи наукових понять [там само, с. 6].

Варто зазначити, що А. Усова розглядає поняття й у «вузькому» і в «широ-
кому» розумінні. У «вузькому» розумінні поняття є одним з елементів систе-
ми знань. У «широкому» розумінні поняттям є кожний з елементів наукового 
знання: і факт, і закон, і теорія [там само, с. 8].

У науковому понятті узагальнюються в стислій формі людські знання 
й досвід. Тому поняття становлять «основний логічний каркас» наукових 
систем. Поняття, будучи продуктом пізнання, являють собою також вищу 
форму мислення. Як процес узагальненого теоретичного мислення, поняття 
служать засобом подальшого пізнання конкретних предметів і явищ, вони є 
діючою силою практичної й теоретичної діяльності людини.

Співставивши різні підходи до визначення терміну «поняття», було уза-
гальнено формулювання цього терміна. Поняття розглядається як одна з форм 
мислення, в якій відображаються загальні істотні властивості предметів і 
явищ об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді ці-
лісної сукупності ознак.

З’ясувавши з довідково-енциклопедичної літератури, що «базовий» оз-
начає основний, головний, було запропоновано визначати термін «базове 
поняття» таким чином: форма мислення, в якій відображаються загальні іс-
тотні властивості предметів і явищ, що є провідними для тої чи іншої галузі 
знань, і утворюють загальні взаємозв’язки між відповідними предметами і 
явищами у вигляді цілісної сукупності ознак.

Науковці, що досліджували проблему формування понять схилялися до 
різних підходів, поетапного, системо-структурного тощо. Порівняльний ана-
ліз цих підходів, зокрема, В. Батуріна, П. Гальперіна, В. Далінгера, О. Єпі-
шева, О. Савченко, Г. Саранцева, Н. Тализіної, М. Шардакова, А. Усової, 
наведений у таблиці 1.1, що укладена на основі авторського бачення даної 
проблеми. Метою даної таблиці є показати неоднозначність думок науковців 
щодо поділу процесу формування понять на етапи. Так, одні з них (А. Усова, 
О. Єпішева) виділяють всього два або три етапи цього процесу, деякі чотири, 
зокрема, В. Єфименко та В. Батурін.
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Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що процес фор-
мування базових понять доцільно поділяти на п’ять етапів, а саме: підго-
товчо-мотиваційний; розрізнення головних і другорядних ознак поняття, 
що формується; визначення поняття; оперування поняттям; систематизація 
понять.

Виділимо та обґрунтуємо зміст етапів формування базових понять у стар-
шокласників.

1. Підготовчо-мотиваційний етап. За П. Гальперіним і П. Тализіною ді-
став назву попереднє ознайомлення з розумовою дією суб’єкта навчального 
процесу; у М. Шардакова – організація спостережень одиничних предметів 
чи явищ; у Г. Саранцева – мотивація; у В. Далінгера – розгляд прикладів 
об’єктів, що входять у об’єм поняття; у О. Савченко – підготовчий етап на 
мотиваційному і змістовому рівнях; організація первинного сприймання но-
вого матеріалу [6; 7; 10; 27; 28; 30; 31; 35]. Деякі вчені, зокрема А. Усова, 
В. Єфименко, В. Батурін, О. Єпішева, не виділяють такий етап, а об’єднують 
його з наступним [14; 34]. Протягом цього етапу відбувається активізація 
пізнавальної діяльності учнів з метою ефективного засвоєння ними понять.

Дослідження психологів Л. Виготського, С. Рубінштейна, Д. Ельконіна 
доводять, що поняття не є статичним образом, що виникає при пасивній ді-
яльності. Процес їх формування носить продуктивний, а не репродуктивний 
характер, стверджує Л. Виготський.

Протягом зазначеного етапу найефективніше активізувати пізнавальну 
діяльність учнів, використовуючи інтерактивні методи навчання, зокрема: 
«мозкового штурму», «навідних запитань», «розкриття теми через ланцюжок 
запитань», методу «АБВ», методу «шпаргалок», методу замальовування та 
записування ідей. Вибір того чи іншого методу залежить від специфіки змісту 
базових понять, що необхідно сформувати.

Неабияку роль протягом першого етапу формування понять відіграють 
асоціації з різними предметами або явищами. У психології під асоціацією 
розуміється зв’язок, що виникає за певних умов між двома чи більш психіч-
ними явищами, при якому актуалізація (сприйняття, уявлення) одного з них 
спричиняє появу іншого [26].

Залежно від умов виникнення зв’язку, розрізняють різні види асоціацій. 
Так локальні асоціації – це вид асоціацій, що не виходить за певні межі іс-
нування або функціонування предмета чи явища, іншими словами – місцеві.

Обмеженосистемні асоціації виникають у межах існування певної систе-
ми і не виходять за її межі. Внутрішньосистемні – належать певній системі 
і не виходять за її межі, а міжсистемні асоціації є рухливими, тобто перехо-
дять з однієї системи до іншої, і пов’язані між собою спільним предметом 
або явищем.
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Провідні педагоги і психологи схиляються до думки, щодо позитивного 
впливу наочності у процесі засвоєння понять.

Проблема значення наочності у формуванні понять вивчалась Л. Ранко-
вим, О. Леонтьєвим та ін. О. Леонтьєв, вказуючи на функції наочності в на-
вчальному процесі, наголошує, що в одним випадках вона виступає джерелом 
уявлень, а в інших – опорою внутрішніх дій [22].

О. Кабанова-Меллер наголошує на ролі абстракції у сприйнятті учнями 
наочного матеріалу [16].

2. Розрізнення головних і другорядних ознак поняття, що формується. 
У дослідженнях П. Гальперіна і Н. Тализіної цей етап дістав назву самостійне 
виконання суб’єктом навчального процесу дій; у М. Шардакова – виділення 
загальних, суттєвих ознак предметів і явищ, які вивчаються; у Г. Саранцева – 
виявлення суттєвих властивостей поняття, що в сукупності становлять його 
визначення; у В. Далінгера – введення терміну, що позначає поняття, розгляд 
прикладів об’єктів, що не входять до об’єму понять; у О. Савченко – забез-
печення диференціювання головних і другорядних ознак нового поняття, 
способів дій [6; 7; 10; 28; 30; 31; 35].

Протягом цього етапу у старшокласників формується первинне визначен-
ня поняття на основі прикладів наведених учителем із виробничих ситуацій, 
а також на основі власного здобутого життєвого досвіду старшокласників.

Проблема розрізнення головних і другорядних ознак поняття, що форму-
ється, неодноразово досліджувалася у працях педагогів і психологів, зокрема 
Н. Тализіної [30; 31], Н. Менчинської [24] та ін.

На думку, Н. Тализіної, щоб сформувати поняття, необхідно перш за все 
навчити виділяти в предметі властивості; відрізняти суттєві від несуттєвих, 
тобто важливі від другорядних; навчити розпізнавати предмети, спираючись 
на суттєві ознаки [там само].

Для утворення понять ефективним є варіювання несуттєвих ознак при 
наявності незмінних суттєвих.

Виділення суттєвих і несуттєвих ознак поняття сприяє не тільки кращому 
оволодінню учнями навчальним матеріалом, а й навчає їх відповідних при-
йомів розумової діяльності.

3. Визначення поняття. Серед проаналізованих нами досліджень науков-
ців, з’ясувалося, що лише М. Шардаков, В. Єфименко, В. Батурін, В. Далін-
гер і О. Савченко, виділяючи такий етап у процесі їх формування, називають 
його аналогічно. Зокрема, П. Гальперін і Н. Тализіна називають цей етап: 
переведення дій у зовнішньомовленнєву форму [6; 7; 30; 31]. А. Усова зовсім 
не виділяє цього етапу, об’єднуючи його з двома наступними під назвою: рух 
від абстрактного до конкретного збагачення змісту поняття, уточнення його 
об’єму, налагодження зв’язків з іншими поняттями [34]. У Г. Саранцева цей 
етап дістав назву засвоєння, а у О. Єпішевої – основний [13; 28].
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Протягом цього етапу об’єктом вивчення є кожна суттєва властивість по-
няття. При цьому слід враховувати ті знання, якими володіють учні з основної 
школи, їх життєвий досвід. Важливим є те, щоб старшокласники не поверхо-
во запам’ятовували визначення понять, а володіли науково вивіреним визна-
ченням базових понять, що важливо для їх подальшої професійної діяльності.

Визначення понять – це логічна операція, у процесі якої розкривається їх 
зміст, тобто вказуються відмінні суттєві ознаки, відображені у даному понятті 
[20; 34].

Під визначенням поняття розуміємо висловлення у стислій формі самих 
загальних, основних і суттєвих властивостей поняття, що підлягає визначен-
ню, не вичерпуючи усіх його ознак і зв’язків [20].

Відомо, що розробкою прийомів визначення понять займались давньо-
грецький філософ-матеріаліст Демокрит у своєму трактаті «Про логіку», дав-
ньогрецький філософ-ідеаліст Сократ, застосовуючи метод індукції. Ознаки 
правильності визначення він знаходив на основі аналізу окремих випадків. 
Платон, розвиваючи сократівську індукцію, схилявся до думки, що поняттям 
є суттєве у речах, загальним, що показує приналежність до спільного роду. 
Він вважав, що визначення повинно вказувати на приналежність поняття до 
загального (роду) і на специфічну відмінність, яка відрізняє дане поняття від 
усіх подібних понять роду. В подальшому проблемою визначення займались 
Аристотель, Т. Гоббс і інші філософи.

Логіки пропонували способи визначення понять, які дозволяють розкри-
ти їх суттєві ознаки. За законами логіки розрізняють декілька способів ви-
значення понять. Основні з них: визначення через найближчий рід і видову 
відмінність; генетичне визначення – визначення через зазначення способів 
формування поняття; номінальне визначення – пояснення значення терміна, 
що позначає дане поняття.

Перевагу надаємо першому способу визначення понять: через найближ-
чий рід і видові відмінності.

Формування визначення поняття за цим способом полягає у зазначенні 
роду, в який у якості виду входить поняття, що визначається. Родове поняття 
є більш широким, ніж видове. На другому етапі вказується видова відмінність 
поняття, що визначається. До кожного роду входить багато видів. Для того, 
щоб точно дати визначення поняттю, необхідно знайти зміст даного виду, 
зайти ту специфічну ознаку, якою даний вид відрізняється від усіх інших 
видів, що входять до вказаного роду.

Вперше наукове формулювання прийому визначення понять через най-
ближчий рід і видові відмінності запропонував Аристотель. Він сформулю-
вав також правила визначення понять, які стали основою визначення понять 
сучасної традиційної логіки.
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Визначення через найближчий рід і видову відмінність складається із двох 
частин: поняття, що підлягає визначенню, визначальне поняття.

Поняття, що підлягає визначенню, тобто те, суттєві ознаки якого з’ясову-
ються, визначальне поняття – поняття, що відображає родову і видову ознаки. 
Родове поняття – більш загальне поняття, у значення якого входить поняття, 
що підлягає визначенню.

Визначення, в яких вказані усі необхідні ознаки, називаються повними. 
Якщо у визначенні не вказані усі необхідні ознаки, воно називається неповним.

За законами логіки, виділяються п’ять правил для визначення понять [1].
1. Визначення повинно бути пропорційним, тобто обсяг поняття, що під-

лягає визначенню і поняття за допомогою якого воно визначається, повинні 
бути рівнозначними. Визначення, наведене раніше, є пропорційним.

2. Родова ознака поняття, що підлягає визначенню, повинна стосуватися 
найближчого визначального поняття. За цим правилом при визначенні по-
няття використовувати віддалений від нього рід, заборонено.

3. Видовими відмінностями поняття, що підлягає визначенню, повинні 
бути ознаки або група ознак, які властиві тільки даному поняттю, які відсутні 
у інших поняттях, що стосуються того ж роду.

4. Визначення не повинно бути заперечним. Заперечне визначення не вка-
зує на суттєві ознаки, а тому не розкриває змісту поняття.

5. Будь-яке визначення повинно бути чітким і зрозумілим.
Вводити визначення можна по-різному, в деяких випадках це доцільно 

зробити на початку викладання матеріалу, де розкривається зміст поняття,— 
це дедуктивний шлях, в інших – спочатку проводять роботу по засвоєнню 
понять, а потім дають його визначення – це шлях індукції, в третьому випадку 
визначення дають під час формування понять.

Коли найкраще давати визначення поняття вирішує вчитель, але це зале-
жить від декількох факторів: теми заняття, рівня підготовленості студентів до 
сприйняття нового поняття, а також зв’язку знань про поняття з попередніми 
темами.

З поглибленням знань старшокласників про явища або предмети, які ви-
вчаються, змінюються і визначення понять.

4. Оперування поняттями. Проведене дослідження показало, що у нау-
ковців емаж одностайної точки зору щодо назви цього етапу. Звернувшись 
до проаналізованих нами праць, наведемо деякі з них, зокрема, за П. Галь-
періним і Н. Тализіною цей етап дістав назву: переведення дії у внутріш-
ньомовленнєву форм; за М. Шардаковим – вправи на застосування понять; 
за В. Єфименком і В. Батуріним – ведення поняття у систему наукових по-
нять; за Г. Саранцевим – виокремлення поняття в конкретних ситуаціях; за 
В. Далінгером – повідомлення додаткових відомостей, зокрема вказування 
несуттєвих ознак поняття [6; 7; 9; 14; 28; 30; 31; 35].
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На цьому етапі фахове поняття, що формується використовується в кон-
кретних ситуаціях. Старшокласникам пропонується продемонструвати ви-
робничу ситуацію з використанням тих базових понять, що вони засвоїли.

Важливою умовою успішного засвоєння понять є така організація діяль-
ності учнів, при якій формування понять відбувається в процесі їх прак-
тичного застосування до відповідного матеріалу. Планомірне керівництво з 
боку вчителя розвитком дій учнів, на основі врахування їхніх психологічних 
особливостей на різних етапах засвоєння, веде до формування в учнів понять, 
що розкривають відповідну частину дійсності.

5. Систематизація понять. Відносно назви цього етапу, то погляди ви-
щезазначених науковців теж є різняться, лише у В. Далінгера і Г. Саранцева 
назва цього етапу збігається. А ось П. Гальперін і Н. Тализіна дали таку назву 
цьому етапу: самостійне виконання і самостійний контроль дії суб’єктом [6; 
7; 30; 31]. У М. Шардакова – розширення і поглиблення понять, а у В. Єфи-
менка і В. Батуріна – закріплення понять [14]. О. Савченко об’єднує цей 
етап з попереднім під назвою: співвідношення поняття із засвоєним раніше 
і таким чином введення його в загальну систему знань, доступних розумінню 
суб’єкта у певній віковій категорії [27].

На цьому етапі відбувається встановлення і розвиток зв’язків і відношень 
між поняттями, що формуються, однак дефіцит часу на формування кожного 
поняття не дозволяє виокремлювати окремі заняття на повторення, узагаль-
нення і систематизацію. При цьому використовуються причинно-наслідкові 
відношення між різними поняттями. Життєвий досвід старшокласників зба-
гачується ситуаціями використання базових понять у майбутній професійній 
сфері.

Учителю слід взяти на замітку, що нове теоретичне поняття слід подавати 
не ізольовано, а в тісному зв’язку з іншими, вже відомими, тобто включаючи 
його в загальну систему вже відомих знань.

Під час проведення уроків пояснення нового матеріалу, що передбачає 
формування понять, учитель повинен використовувати міжпредметні зв’язки, 
які допомагають пояснити суть даного поняття.

Ключовим терміном проблеми, що підлягала дослідженню, було визна-
чено «формування базових понять у старшокласників». Вважаємо, що це 
цілеспрямований процес, метою якого є засвоєння учнями базових понять з 
відповідного навчального предмету, а також набуття ними умінь та навичок 
правильного застосовування понять та термінів у майбутній професійній ді-
яльності.

Щоб процес формування у старшокласників базових понять був ефек-
тивним, пропонуємо застосовувати у навчальному процесі модель їх фор-
мування.
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Модель формування у старшокласників базових понять за технологічним 
профілем навчання є розгорнутим у часі педагогічним процесом, що включає 
всі компоненти взаємодії вчителя і учня як учасників педагогічного процесу, 
які зорієнтовані на формування понятійно-термінологічного апарату учня. 
Вона побудована за дотримання педагогічних принципів, педагогічних умов, 
виокремлених до процесу формування понять, урахування особливостей ор-
ганізації навчального процесу у ЗНЗ та взаємодії внутрішнього і зовнішнього 
середовищ.

Як відомо, освітнє середовище поділяється на внутрішнє (життєвий дос-
від особистості) і зовнішнє (вплив на особистість з допомогою педагогічних 
технологій). В. Тименко внутрішнє середовище називає інформаційно-осо-
бистісним, а зовнішнє – інформаційно-педагогічним [32].

У нашій моделі формування у старшокласників базових понять за тех-
нологічним профілем навчання під внутрішнім середовище ми розуміємо 
психологічні механізми, які діють у свідомості учнів у процесі поетапного 
засвоєння понять. А під внутрішнім – сукупність форм, методів і засобів 
навчання, на яких базується експериментальна методика щодо ефективного 
формування цих понять.

Метою даної моделі є схематично-наочне зображення формування у стар-
шокласників базових понять технологічного профілю навчання.

Для досягнення мети щодо формування понять поставлено три завдання, 
першочерговим з яких є підготовка старшокласників з технологічного про-
філю. Другим завданням – засвоєння ними базових понять цього профілю, і 
третім – розвиток світогляду старшокласників.

Функціонування даної моделі буде ефективним при дотриманні наступ-
них дидактичних принципів навчання: науковості, систематичності й систем-
ності, зв’язку теорії з практикою, міцності знань, навичок і вмінь, єдності 
наукового і навчального процесу, свідомості й самостійності навчання, до-
ступності, індивідуалізації, інтегративності навчання.

Перераховані нами принципи навчання взаємопов’язані між собою і їх 
необхідно дотримуватися на всіх етапах формування базових понять.

Центральним складовим елементом моделі є процес формування базових 
понять, що логічно розбивається на п’ять етапів. Кожен етап передбачає за-
стосування форм, методів і засобів навчання, які сприяють успішному фор-
муванню базових понять.

Висловлені міркування дозволяють представити модель формування 
у старшокласників базових понять за технологічним профілем навчання 
у вигляді схеми (рис. 1.1).
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Мета: формування у старшокласників 
базових понять
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Принципи навчання 

Процес формування базових понять  

Підготовчо-
мотиваційний етап 

Розрізнення головних і 
другорядних ознак поняття 

Визначення поняття 

Оперування поняттям 

Систематизація 

Інформаційно-педагогічне середовище формування базових  
понять (зовнішнє середовище, експериментальна методика) 

Моніторинг, діагностика, контроль 

Результат  (сформованість у старшокласників базових понять 
за технологічним профілем навчання) 

Корекція 

В
ну

тр
іш

ні
 п

ед
аг

ог
іч

ні
 у

мо
ви 

Зо
вн

іш
ні

 п
ед

аг
ог

іч
ні

 у
мо

ви  

Інформаційно-особистісне середовище формування базових понять 
(психологічні механізми) 

Взаємодія зовнішнього інформаційно-педагогічного і внутрішнього 
інформаційно-особистісного середовищ

Рис. 1.1. Модель формування у старшокласників базових понять за техно-
логічним профілем навчання
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Функціональність представленої моделі забезпечується шляхом раціо-
нального поєднання сучасних технологій навчання, схильності старшоклас-
ників до самоосвіти, аналізу і узагальнення вивченого матеріалу.

У ході діагностування і моніторингу етапів представленої нами моделі 
з’ясувалося, що на деяких етапах застосування тих чи інших технологій нав-
чання потребує певної корекції, що залежить від рівня сформованості базових 
понять, життєвого досвіду, рівня сформованості світогляду старшокласників, 
їх здатності до виконання самостійної роботи.

Запровадження розробленої нами моделі для забезпечення навчального 
процесу ЗНЗ спирається на ряд педагогічних вимог:

• органічне інтегрування традиційних і нетрадиційних форм і методів 
навчання зі змістом навчання у ЗНЗ та поставленою перед учителем 
метою – сприяти формуванню базових понять у старшокласників;

• урахування індивідуальних здібностей і нахилів старшокласників, їх 
життєвого досвіду, рівня знань базових понять з основної школи;

• творчого підходу вчителя у сприянні процесу формування у старшо-
класників базових понять;

• взаємодії зовнішнього і внутрішнього середовищ;
• дотримання викладачем визначених нами педагогічних умов (зовніш-
ніх і внутрішніх), зокрема:

1) підбір доцільних методів і засобів формування базових понять;
2) організація активної пізнавальної діяльності старшокласників на кож-

ному формувальному етапі;
3) використання понять у практичній діяльності;
4) організація самостійної роботи по оволодінню базовими поняттями;
5) реалізація міжпредметних зв’язків [19].
Керуючи процесом формування понять у старшокласників, учитель ви-

конуватиме роль організатора навчально-пошукового процесу і, водночас, 
консультанта. Маючи на меті якісну реалізацію запропонованої моделі він 
постійно повинен враховувати рівень сформованості базових понять, яким 
володіють учні, та організовувати і скеровувати їх роботу з різними рівня-
ми сформованості фахових понять. Навчаючи старшокласників з низьким 
рівнем, учитель постійно керує процесом формування базових понять, з се-
реднім – залучає до співуправління, з високим – виконує роль наставника, 
інструктора, консультанта та залучає учнів до самоврядування.

Варто зазначити, що задля ефективного функціонування моделі, учитель 
трудового навчання повинен:

• враховувати дидактичні принципи, спрямовані на формування базових 
понять;

• знати і розрізняти етапи формування базових понять у майбутніх учи-
телів;
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• знати і використовувати у своїй діяльності визначені у моделі основні 
форми, методи і засоби навчання;

• забезпечувати гнучке управління процесом опанування старшоклас-
никами базовими поняттями з технологічного профілю;

• враховувати вплив мікро- і макросфери на формування у старшоклас-
ників базових понять;

• сприяти збагаченню системи знань і вмінь з технологічного профілю 
у старшокласників і збагаченню їх світогляду.

Упровадження розробленої моделі в навчальний процес ЗНЗ й ефективна 
її реалізація на заняттях з технологічного профілю можливі за умов дотри-
мання учителем методичних рекомендацій для формування у старшокласни-
ків базових понять з технологічного профілю навчання.

Щоб, зазначені вище умови, виконувались, вчитель приймає до уваги на-
явність у старшокласників певного життєвого досвіду і знань базових понять 
з основної школи, що безпосередньо впливає на формування у них комуні-
кативної компетентності.

Серед факторів, якими необхідно керуватися вчителю при підборі форм, 
методів і засобів навчання задля формування понять, виділяємо: зміст по-
няття, понятійну базу старшокласника, вікові особливості, рівень розвитку 
мислення.

Для виконання другої педагогічної умови найкраще застосовувати інте-
рактивні методи навчання, про які згадувалося вище.

Досвід підтвердив, що найбільшого поширення у педагогічній практиці 
отримав метод «Мозкового штурму», що має на меті вільне висловлення ідей, 
думок на задану проблемну тему, яка розвиватиметься навколо поняття чи 
групи понять, що необхідно сформувати.

Його застосовували для розкриття теми заняття і одночасного формування 
понять, що є новими у цій темі, а також під час пояснення нового матеріалу, 
коли необхідно підготувати учнів до сприйняття нового поняття: активізуючи 
їх пізнавальну діяльність на початку уроку, або, навіть, на початку прак-
тичного заняття чи у процесі лабораторної роботи, щоб виявити їх рівень 
готовності до заняття. [18, с. 375].

Даний інтерактивний метод є універсальним, тому його застосовували 
на всіх етапах формування понять, лиш змінювалася постановка завдання.

Важливість третьої умови для процесу формування базових понять є 
надзвичайною, бо переважна більшість цих понять є предметами або об’єк-
тами матеріальної дійсності і постійне використання їх під час практичної 
діяльності сприяє не лише їх запам’ятовуванню, а створенню відповідних 
асоціацій у свідомості старшокласників, з наступним розрізненням головних 
і другорядних властивостей даного поняття, формулювання його визначення 
аж до остаточного засвоєння його і володіння ним.
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Виконання четвертої умови є не менш важливим для формування базо-
вих понять, особливо у старшокласників. Самостійна робота є однією з не-
від’ємних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів після 
класно-урочної.

Досвід показав, що завдання до самостійної роботи важливо диференцію-
вати, залежно від зацікавленості учнів предметом, рівня фахового розвитку 
в певній галузі наук. Коли укладався зміст самостійної роботи за техноло-
гічним профілем навчання, крім названих критеріїв враховувався і рівень 
сформованості у старшокласників базових понять.

Використання зазначених педагогічних умов у процесі навчання за техно-
логічним профілем спрямоване на підвищення у старшокласників показників 
сформованості базових понять, що визначалися відповідно трьох критеріїв 
(когнітивного, мотиваційного, діяльнісного), а саме: обсягу і якості знань цих 
понять і здатності до їх узагальнення та аналізу; самостійного поглиблення 
знань з термінології; наявності комунікативних потреб у використанні базо-
вих понять під час практичного навчання; наявності інтересу до виконання 
класно-урочних і позакласних завдань, спрямованих на формування базових 
понять; застосування знань базової термінології у практичній діяльності; 
вміння оперувати поняттями і узагальнювати здобуті знання з термінології.

На основі визначених у процесі дослідження критеріїв і показників, знан-
ня старшокласників у ході формувального етапу експерименту розподіляли 
за рівнями (низький, середній, високий). Апробація, запропонованої моделі 
формування у старшокласників базових понять, дає підстави стверджувати 
про зміну рівнів знань старшокласників базових понять. Про це свідчить по-
зитивна динаміка: у експериментальних групах кількість старшокласників з 
високим рівнем зросла на 7,4 %, з середнім – на 12,8%, з низьким зменшилась 
на 20,1%. Щодо контрольних груп, то кількість старшокласників з високим 
рівнем збільшилась на 2,4%, з середнім – на 7,1% і з низьким зменшилась 
на 9,5%. Отже можна стверджувати, що запропонована модель є дієвою, а її 
запровадження у навчальний процес профільних класів сприяє формуванню 
у старшокласників базових понять за технологічним профілем.

Отже, під сформованістю понятійно-термінологічного апарату у старшо-
класника ми розуміємо володіння базовими поняттями на високому рівні, що 
проявляється у вільному оперуванні цими поняттями, у встановленні зв’язків 
між ними і узагальненні знань базових понять; у регулярному поповненні 
знань і понять, що черпаються з довідкової і навчальної літератури, а також 
застосуванні термінології у практичній та майбутній професійній діяльності.
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1.3. Існуючі педагогічні моделі та форми організації профільних шкіл 
(В. І. Доротюк)

Система освіти розглядається як сукупність умов для особистісного 
становлення, всебічного саморозвитку. Освітній заклад, як інститу-

ційна форма організації навчання і виховання, зберігає низку сутнісних харак-
теристик. Це означає, що сьогодні головним напрямом побудови і розвитку 
будь-якого освітнього закладу є створення умов для навчання виховання та 
розвитку особистості шляхом створення навчально-виховного середовища. 
В залежності від умов та кінцевої мети можна виділити різні типи моделей 
ЗНЗ та визначити їх ефективність. В. А. Ясвін виділяє п›ять освітніх (педаго-
гічних) моделей шкіл: відбірково-поточна, постановочна, змішаних здібнос-
тей, інтегрована й інноваційна, а також п›ять організаційних (управлінських) 
моделей: сегментна, лінійна, колегіальна, матрична та модульна. Основне 
положення даного підходу полягає в необхідності взаємної відповідності 
певних освітніх та організаційних моделей. Таким чином, виділяється п›ять 
основних моделей шкіл, що представляють собою комбінації відповідних 
освітніх та організаційних моделей:

• відбірково-поточно-сегментна;
• лінійно-постановочна;
• змішано-колегіальна;
• інтегративно-матрична;
•  інноваційно-модульна.

Перші три моделі характерні для шкіл, орієнтованих в основному на нав-
чання учнів, і недооцінюють значення виховної роботи. Четверта модель 
забезпечує реальну інтеграцію у школі навчального та виховного компонен-
тів. Нарешті, п›ята модель характерна для шкіл, спрямованих на розвиток і 
соціалізацію учнів[11].

Організаційно-освітня структура будь-якої школи являє собою унікальну 
конфігурацію, що містить елементи кількох (або навіть усіх) моделей у різних 
співвідношеннях. Експертний аналіз дозволяє позиціонувати дану конфігу-
рацію в «модельному полі структурного розвитку», що за формою нагадує 
повітряного змія, що і знайшло відображення в експертній термінології («по-
будувати змія»).

Порівняння отриманих експертних результатів («крапок на змії») з пози-
ціями, необхідними для успішної реалізації місії школи, дозволяє розробити 
ефективну стратегію подальшого вдосконалення та гармонізації організацій-
но-освітньої структури школи.

Основні моделі профільної диференціації навчання:
• Елективна – у структурі єдиної середньої школи, базується на інва-
ріантній складовій змістової організації та передбачає упровадження 
різних курсів, відділень, секцій, модулів за вибором.
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• Селективна – представлена спеціалізованими навчальними закладами 
(ліцеями, гімназіями, коледжами, спеціалізованими школами тощо), 
інваріантна складова представлена визначеним переліком предметів 
та курсів, відповідно до профілю навчального закладу.

Форми організації профільного навчання можуть бути різноманітними. 
Наведемо кілька варіантів моделей:

1. Модель внутрішньошкільної профілізації – окремо взята школа може 
бути багатопрофільною (організувати на базі старшого ступеня кілька профілів.

2. Модель мережевої організації – ця модель реалізується за рахунок ціле-
спрямованого та організованого залучення освітніх ресурсів інших освітніх 
закладів. Вона може будуватись у двох варіантах:

• перший – це об›єднання кількох шкіл навколо найсильнішої, яка має 
достатній матеріальний і кадровий потенціал, і для групи шкіл вико-
нує роль «ресурсного центру». Кожна зі шкіл даної групи забезпе-
чує в повному обсязі базові загальноосвітні предмети і ту частину 
профільного навчання, котру вона здатна реалізувати в межах своїх 
можливостей. Решту профільної підготовки бере на себе «ресурсний 
центр». На жаль, ця модель не є поширеною, бо більшість керівників 
намагаються створити умови для профільного навчання у своїх за-
кладах освіти;

• другий – базується на кооперації з іншими освітніми закладами і освіт-
німи ресурсами – закладами додаткової, вищої, середньої та навчаль-
ної професійної освіти.

Зважаючи на багатовекторність підходів до моделювання загальноосвіт-
ньої школи, більш детального вивчення потребують доцільність та ефектив-
ність реалізації різних моделей освітнього простору профільних шкіл.

Форми організації профільного навчання:
Внутрішньошкільні:

• профільні класи в загальноосвітніх навчальних закладах;
• профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних за-
кладах (передбачають профільну спеціалізацію груп учнів у класах 
певного напряму профілізації. Наприклад, у класі суспільно-гума-
нітарного напряму можуть бути організовані групи для навчання за 
філологічним та історико-правовим профілями);

• різнопрофільні групи в межах класу (у 1-2 комплектній старшій школі);
• профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і про-
грамами загальноосвітніх навчальних закладів (здійснюється для за-
доволення індивідуальних запитів обдарованих учнів);

• динамічні профільні групи (створюються за бажанням учнів та їхніх 
батьків у профільних школах, що мають належне матеріально-техніч-
не, професійно-педагогічне забезпечення. Вони можуть функціонува-
ти у паралельних класах старшої школи
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Зовнішні:
• міжшкільні профільні групи району, шкільного округу;
• профільна школа інтернатського типу;
• опорна старша школа з пришкільним інтернатом;
• навчально-виховний комплекс (НВК);
• міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК);
• загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих навчальних закладів.

Профільне навчання організується через навчальні заняття (уроки, лекції, 
семінари тощо), факультативи, курси за вибором, дистанційні курси, екстер-
нат.

Загальноосвітній навчальний заклад може мати один або кілька профілів. 
В окремих випадках загальноосвітній навчальний заклад (клас) може бути 
не орієнтований на конкретний профіль навчання. Тоді задоволення освітніх 
запитів учнів здійснюється за рахунок введення універсального профілю.

Передумови для визначення профілю загальноосвітнього навчального 
закладу (класу) є:

• забезпечення повної реалізації варіативної складової навчального пла-
ну відповідно до потреб і інтересів учнів;

• запровадження поглибленого вивчання одного або декількох предметів 
в основній школі;

• організація допрофільної підготовки учнів на завершальному етапі 
основної школи (8-9 класи);

• вивчення бажань, потреб учнів 8-9 та 10-11 класів щодо необхідності 
введення того чи іншого профілю (анкетування, тестування. співбесіди 
тощо);

• організація інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками (особа-
ми, які їх замінюють) щодо необхідності та можливостей навчального 
закладу у відкритті того чи іншого напряму (профілю);

• врахування потреби та перспектив національного та регіонального 
ринків праці тощо.

1.4 Історичний аспект появи та розвитку професійної орієнтації
(В. І. Доротюк)

Для створення і розбудови потужної профільної освіти, налагодження 
професійної орієнтації необхідно звернутися до передумов станов-

лення відомого професійного вибору.
Історія питання професійного добору як складової сучасної професійної 

орієнтації пов’язана з випробуваннями і виявленням різних здібностей, знань, 
умінь і навичок людини.

Так, у середині 2-го тисячоліття до н. е. в стародавньому Вавилоні прово-
дили добір серед випускників шкіл, де готували писців. На той час профе-
сійно підготовлений писець, будучи центральною постаттю месопотамської 
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цивілізації, повинен був знати всі чотири арифметичні дії, вміти виміряти 
розмір земель, ділити майно, розбиратись у тканинах, металах, рослинах, 
володіти мистецтвом співу, гри на музичних інструментах.

У давньому Єгипті справі жерця, навчався лише тільки той, хто був здат-
ний витримати іспити за певною системою.

Давньогрецький мислитель Платон наголошував, що під час виховання 
молоді слід враховувати взаємодію вродженого і набутого в процесі життє-
діяльності. З цього приводу кому та що надано від природи домінувала ідея 
щодо створення людини (боги, створюючи людей, підмішували до них золо-
то, срібло і мідь). Люди з золотом покликані займатись наукою, мистецтвом і 
державним управлінням; люди зі сріблом можуть бути військовими і держав-
ною охороною; «мідні» люди повинні ставати ремісниками і землеробами. 
Такий розподіл вважали державною справою.

У 1575 році в Іспанії був написаний вислів: «Для того, щоб ніхто не поми-
лявся у виборі професії, яка найбільше підходить його природному обдару-
ванню, цареві слід призначати відповідальних осіб великого розуму і знань, 
які б 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 відділення ремесла від землеробства та 
зародження товарного виробництва, що зазвичай потягло за собою відокрем-
лення торгівлі від виробництва.

Розділення праці – якісна диференціація трудової діяльності в процесі 
розвитку суспільства, що призводить до відокремлення і співіснування різних 
її видів. Генеральною умовою для розділення праці є зростання виробничих 
потужностей суспільства та диференціація знарядь праці, що веде до розвит-
ку виробничих потужностей і до зростання продуктивності праці.

Розвиток великого капіталістичного виробництва привів до необхідності 
(до потреби) у вузькоспеціалізованих робітниках, які б виконували постійну, 
одноманітну, разом с тим напружену працю. Така праця виснажувала робітни-
ків, що призводило до великої кількості випадків виробничого травматизму, 
багатьом робітникам доводилось міняти фах. Так, у Німеччині було встанов-
лено, що значна кількість робітників щорічно змінювала професію, особливо 
це стосувалось молоді у віці від 14 до 20 років. Така плинність кадрів сталася 
внаслідок відсутності організованої професійної орієнтації молоді.

Питання щодо необхідності проведення професійного добору, внаслідок 
якого кожній людині було надано можливість опанувати професію, що відпо-
відала б її індивідуальним якостям, уперше було поставлено в 1907 році на 
XIV Міжнародному конгресі з питань гігієни і демографії у Берліні.

У XIX столітті з’являються перші літературні джерела, присвячені питан-
ням професіональної орієнтації молоді, а саме – у 1849 році у Франції видано 
«Керівництво з вибору професії».
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З метою діагностичного оцінювання особистості, її здатності виконува-
ти ту чи іншу роботу у 1883 році англійський психолог Френсіс Гальтон 
у науковій праці «Дослідження людських здібностей» уперше запропонував 
використовувати тестові випробування.

Російський історик М. І. Карєєв у 1897 році видав книгу «Вибір факуль-
тету і проходження університетського курсу».

У 1908 році у Бостоні професор Гарвардського університету Ф. Парсонс 
відкрив «Бюро орієнтації», основною метою якого було надання допомоги 
школярам у визначенні їхнього 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 про-
фесій і вивчення професійних нахилів школярів. Такі заходи в той час про-
водились в Англії, Бельгії, Іспанії, Чехословаччині, Швеції.

У той самий період у Росії аналогічну роботу почав проводити Педагогіч-
ний музей будинку вчителя (Москва). Науковці цього закладу досліджували 
проблеми вибору професії випускниками шкіл і мотивації цього вибору.

Профконсультаційні заклади початку XX століття використовували в сво-
їй діяльності, як правило, лише анкетні методи вивчення особистості. Од-
нак застосовування лише таких методик не давало можливості продуктивно 
розв’язувати задачі профорієнтації. Водночас було покладено початок роботи 
з профорієнтації.

Наступним кроком у розвитку системи профорієнтації вважають розро-
блення і впровадження у практику профорієнтації німецькими психологами 
Г. Мюнстербергом і В. Штерном так званих психотехнічних тестів. Психотех-
ніка – це галузь психології, що вводить у сферу своїх досліджень проблеми 
застосовування психології до розв›язування практичних питань, пов’язаних 
з трудовою діяльністю людини. Її основними завданнями було проведення 
професійного відбору і професійної орієнтації; вивчення втоми під час праці, 
адаптації людини до машини і машини до людини; тренування психічних 
функцій під час підготовки робочих кадрів та інші.

У ряді держав (Німеччина, Франція, Англія, США) створено психологічні 
інститути і лабораторії для дослідження питань профорієнтації. У Німеччи-
ні в 1922 році прийнято закон про систему профорієнтації та консультації. 
Об›єктивною основою виникнення проблеми профорієнтації як суспільного 
явища є соціально-економічні передумови, що проявляється у професійному 
розподілі суспільної праці, особистісно-психологічні особливості, що зумов-
люють індивідуальні розходження між людьми як виробниками матеріальних 
і духовних благ. 3 метою розв’язування проблем профорієнтації у багатьох 
державах з’являються численні служби (бюро, лабораторії, інститути). Поряд 
із своєю основною роботою ці служби фактично розв’язували і інше завдан-
ня – подальшу інтенсифікацію виробництва.
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1.5. Побудова інформаційної інфраструктури профільної школи 
(Кохан В.О)

Сучасну школу важко уявити без персонального комп’ютера, муль-
тимедійної дошки, мережі Інтернет. Такими є вимоги сьогодення і 

орієнтація державної освітянської політики у напрямку технічної модерні-
зації всіх ланок загальноосвітньої школи. Визначальним у такій розбудові є 
використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій, методів 
та прийомів його організації та реалізації змісту. Профілізація старшої шко-
ли, у свою чергу, передбачає переструктуризацію та оптимізацію навчання. 
Запорукою отримання вичерпної інформації, налагодження комунікативних 
джерел та здійснення контролю за реалізацією навчально-виховного процесу 
стає можливим завдяки використанню потенціалу інформаційного середо-
вища. Термін «інформаційне середовище» існує досить давно, але стрімкий 
розвиток світової науки і техніки наділив його особливими якостями та ха-
рактеристиками, сформував його нову сутність. Тому профільна школа має 
повною мірою використовувати інформаційний ресурс як засіб створення 
досконалої системи профільного навчання в старшій школі [7].

Інформаційне середовище (Information environment) – це сукупність 
технічних і програмних засобів зберігання, обробки і передачі інформації, 
а також політичні, економічні і культурні умови реалізації процесів інформа-
тизації. Інформаційна інфраструктура профільної школи дозволяє перегляну-
ти нові підходи до навчально-виховного процесу та управління навчальним 
закладом [8].

Слід зазначити, що у першу чергу використання інформаційного сере-
довища сприяє впровадженню нових форм та методів навчання. Поява пер-
сональних комп›ютерів (ПК) нового покоління, що мають якісно нові мож-
ливості та більш повно відповідають поняттю «ідеального» ПК, призвела 
до переоцінки цілей розробки програмних навчальних засобів. Крім того, 
повномасштабна реалізація програмованого навчання вимагає великих ін-
телектуальних і матеріальних витрат, а ефективність використання таких 
засобів у навчальному процесі неочевидна.

Поле програмних продуктів дає можливість організувати інтелектуаль-
не комп’ютерне інформаційне середовище, що дозволяє змінити забезпе-
чення навчального процесу. Навчання за будь-яких форм його організації 
стає інтерактивним і базується на засадах прямої взаємодії учнів (тих, яких 
навчають) з навчальним оточенням. Навчальне оточення чи навчальне сере-
довище, виступає як реальність, у якій учасники знаходять для себе область 
освоюваного досвіду.

Якщо розглядати інтерактивне навчання глибше, то мова йде не просто 
про підключення емпіричних спостережень, життєвих вражень учнів як до-
поміжного матеріалу, ілюстративного доповнення. Досвід учня – учасника 
служить центральним джерелом навчального пізнання.
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У традиційному навчанні ведучий (тренер, викладач, учитель) виконує 
роль «фільтра», що пропускає через себе навчальну інформацію, в інтерак-
тивному – роль помічника в роботі, одного з джерел інформації. Порівняно 
з традиційним, в інтерактивному навчанні міняється і взаємодія з ведучим: 
його активність поступається місцем активності учнів, його задача – створити 
умови для їхньої ініціативи. У такому навчанні учні виступають не пасивни-
ми, «тими, кого навчають», а повноправними учасниками. Їхній досвід важ-
ливий не менш, ніж досвід ведучого, котрий не дає готових знань, а спонукає 
до самостійного пошуку. У традиційній системі навчання учитель виступає 
в якості носія знань, а отже, засобу навчання. Він не тільки передає свої 
знання й активізує усі компоненти навчання, він відтворює зміст навчання 
в доступному для сприйняття вигляді, допомагає систематизувати одержану 
учнем інформацію і впровадити її в особисту систему знань. Вихідна інфор-
маційна система спочатку розкладається на складові елементи і відносини, 
потім відтворюється у голові учня.

Комп’ютерне інформаційне середовище навчання містить моделі дослі-
джуваних знань і є самостійним об’єктом навчання у варіанті, можливому 
без участі вчителя, реалізуючи парадигму: учень – навчальне середовище – 
технології. Оскільки тут інформаційні об’єкти не можуть розраховувати на їх 
активізацію і розповсюдження учителем, то і вимоги до них пред’являються 
інші, ніж у системі учитель – навчальне середовище – учень: по-перше, вони 
повинні бути доступні для учня і відповідати його рівню знань і мислен-
ня; по-друге, вони повинні бути відтвореними і відповідно представляти всі 
системні зв’язки і відносини; по-третє, вони повинні містити максимально 
можливу кількість засобів самоактивізації [6].

Актуальною проблемою стає підготовка та підвищення кваліфікації педа-
гогічних кадрів, які б повною мірою змогли використовувати інформаційне 
середовище для реалізації освітніх цілей профільної школи.

Пріоритетними цілями підготовки компетентних педагогів є:
• формування у майбутніх вчителів системи знань, умінь і навичок в об-
ласті використання потенціалу інформаційного ресурсу в навчанні й 
освіті;

• скласти основу для подальшого формування компетентності фахівця 
щодо застосування інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) 
в навчальному процесі.

Задачами такої підготовки виступають:
1. Розкриття взаємозв›язків дидактичних, психолого-педагогічних і ме-

тодичних основ використання інформаційного середовища для вирішення 
задач навчання і освіти;

2. Формування компетентності в області впливу та використання можли-
востей інформаційного простору в освітній діяльності;
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3. Інструкції до використання і застосування засобів ІКТ в професійній 
діяльності фахівця, що працюють в системі освіти;

4. Ознайомлення з сучасними прийомами і методами використання засо-
бів ІКТ при проведенні різних видів навчальних занять, реалізованих у рам-
ках педагогічної діяльності вчителя та навчальної діяльності учнів.

Останній пункт є особливо важливим, адже профілізація школи вносить 
корективи у навчальні плани і потребує акцентованого викладання профіль-
них предметів.

Ставлячи подібні завдання при підготовці компетентного спеціаліста, 
школа зможе подолати багато труднощів та суперечностей при непростому 
переході до інформатизації навчального процесу. Такі вимоги є справедли-
вими, як для студента вищого педагогічного навчального закладу, так і для 
педагога з достатнім стажем, який бажає покращувати свій кваліфікаційний 
рівень відповідно до прогресивних незворотних змін.

Адміністрація школи має сприяти вирішенню проблем матеріально-тех-
нічного оснащення навчального закладу, посилаючись на потреби профіль-
ного навчання. Крім того, керівництво школи має використовувати інформа-
ційну інфраструктуру для обміну досвідом, оновлення методично-навчальної 
бази та професійної орієнтації старшокласників відповідно до вимог регіону 
та країни в цілому. Освітній потенціал комп’ютерного інформаційного сере-
довища вимагає всебічного дослідження, але очевидним є і те, що комп’ютер-
ні технології можуть зробити набагато більший вплив на системи формаль-
ного утворення, чим більшість попередніх технологій, що застосовувались.

Отже, виникає педагогічна проблема реалізації рівного інформаційного 
права учнів незалежно від місця проживання. Основною перешкодою, що 
лежить на поверхні і на яку вказують вчителі й директори шкіл, нерівне 
забезпечення, а часом і повна відсутність комп›ютерної техніки. Державні 
програми покликані вирішити ці проблеми, урівнюючи можливості викори-
стання інформаційного ресурсу для міста і села.

Оскільки, інформаційне середовище зачіпає і суспільні аспекти, розгля-
немо і їх. Наша культура стрімко міняється під натиском візуальних засобів. 
З усіх мистецтв найважливішими для широкого загалу є кіно, телебачення і 
комп›ютерні вистави. Сьогоднішня культура, безумовно, є культурою екрана, 
а серед екранів значну частину займають монітори персональних комп›юте-
рів. Швидкість і масштаби розвитку нових технологій потрясає і заворожує. 
Під час захоплення технічними засобами реалізації людських цінностей ми 
не повинні забувати самі цінності.

З існуванням яких культурних цінностей пов’язаний розвиток нових тех-
нологій? Насамперед це – цінності відносин, цінності єдності знань і практик, 
цінності рефлексії і самопізнання.

Від відносин ієрархії, протиставлення індивідуального і суспільного, ми 
стрімко переходимо до того, що Шарден називав єдиною мислячою оболонкою 
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«мислячий покрив на усьому своєму протязі розгортає і перехрещує свої 
волокна не для того, щоб їх змішати і нейтралізувати, а щоб їх підсилити 
в живій єдності цілої тканини. Земля не тільки покривається міріадами часток 
думки, але й огортається єдиною мислячою оболонкою, що утворює функці-
онально одну, велику частку думки в космічному масштабі»

Одним з найбільш помітних явищ сучасного життя є взаємопроникнення і 
злиття різних галузей людської діяльності. Наукові експерименти на суміжні 
різних дисциплін, творчі експерименти на суміжні різних видів мистецтв. Та 
й сама межа між мистецтвом і наукою швидко сходить на «немає». Художні 
твори усе більш нагадують наукові експерименти, а наукові праці все ширше 
використовують художні метафори. Перехресні посилання між художніми і 
науковими здобутками стають усе більш звичною справою. Сучасна культу-
ра – мультимедійна, якщо розуміти під мультимедійністю синтез усіляких 
знань і практик [1].

Сучасні технології дозволяють мислити інакше, легше і продуктивніше. 
Як писав Ваннавер Буш «Може бути душі людській полегшає літати, якщо 
вона звільниться від рутинної роботи з запам›ятовування…» 

Ресурси, що звільнилися, можуть бути спрямовані на більш глибоке ро-
зуміння власної діяльності, власного мислення і навчання. Це тим більше 
природно, що нові технології забезпечують процес навчання засобами, що 
полегшують структурування мислення.

Для того, щоб здійснити зазначені зміни, не потрібні великі витрати. Слід 
лише забезпечити основу нової культурної сфери і створити такі навчальні 
ситуації, у яких:

• формуються об›єднані частки думок учнів і вчителів;
• створюється мультимедійне поле наукових, художніх знань і практик;
• забезпечується використання засобів для більш глибокого розуміння 
навчального матеріалу;

• є можливим рішенням цієї проблеми для малого міста.
Нині інформаційні технології досягли такого рівня розвитку, що ство-

рення локальної культурної сфери, суспільної частки розуму є можливим за 
рахунок досить скромних засобів.

Інформаційний ресурс є динамічним суб›єктом, що утворюється в момент 
взаємодії об›єктивних даних і суб›єктивних методів. З наукового погляду 
найбільш важливими є такі властивості інформаційного ресурсу: науковість; 
об›єктивність – ступінь підвищення достовірних інформаційних одиниць; 
повнота, якість і достатність інформаційних одиниць для створення нових 
даних на основі наявних; вірогідність; адекватність – ступінь відповідності 
реальному об›єктивному стану справ; приступність – міра можливості одер-
жати ту чи іншу інформаційну одиницю; актуальність – ступінь відповідності 
інформаційної одиниці даному момент часу.
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Інформаційна інфраструктура профільної школи має формуватися залеж-
но від особливостей навчально-виховного та управлінського аспектів змісту 
та організації освіти. У розбудові профільної школи слід спиратися на по-
тенціал інформаційного середовища, яке дозволить оптимізувати навчання 
та забезпечити функціональність всіх організаційно-змістових ланок.

1.6. Сучасна концепція і перспективи 
особистісно-орієнтованого освітнього процесу

(М. О. Ассанов)

У розвитку освіти на кожному історичному етапі відбиваються пробле-
ми суспільства, а тому освітні системи повинні враховувати як інтен-

сивність, так і потреби життя людини. Разом з тим, освіта має тенденцію до 
відставання від інноваційних процесів у суспільстві і на сучасному етапі не 
гарантує створення достатніх умов для розвитку кожного учня, формування 
нового мислення, нового бачення змісту життя. Тому одним з важливих на-
прямків реформування освіти в Україні є створення передумов для форму-
вання освіченої, творчої особистості, становлення її морального і фізичного 
здоров’я, виховання громадянина демократичного суспільства.

Основною ознакою традиційного навчання є знаннєво-орієнтований під-
хід до визначення мети освіти: отримання учнями певних наукових знань, 
а також вмінь і навичок, необхідних для практичної життєдіяльності, орі-
єнтації в світі явищ і процесів. При такому підході знання є абсолютною 
цінністю і заступають собою самого учня. Це приводить до ідеологізації і 
регламентації наукового ядра знань, орієнтації змісту освіти на середнього 
учня та інших негативних наслідків.

Сьогодні, на початку третього тисячоліття, над проблемами особистісно-о-
рієнтованого навчання працюють психологи і педагоги, зокрема Г. О. Балл, 
І. Д. Бех, О. В. Бондаревська, С. В. Кульневич, О. М. Пєхота, С. І. Подмазін, 
В. В. Рибалка, В. В. Сєриков, А. В. Хуторський, І. С. Якиманська та інші.

Особистісно-орієнтоване навчання передбачає створення умов, за яких 
освітній процес стає для учня особистісно значущим. Зрозуміло, що організа-
ція особистісно-орієнтованого навчання потребує переорієнтації: від спрямо-
ваності на запам›ятовування готових знань необхідно перейти до формування 
особистісних новоутворень, вміння творчо навчатись, опрацьовуючи наукові 
знання і суспільний досвід стосовно до потреб практики.

Глобальні зміни, які відбуваються в умовах науково-технічного прогресу, 
економічних і політичних зрушень, приводять до необоротних змін в освіті, 
до усвідомлення її особливої соціальної ролі, важливого значення як для 
суспільства в цілому, так і для кожної людини. На межі тисячоліть людство 
відчуло пріоритетну роль освіти у розв›язанні економічних, соціальних і 
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екологічних проблем. Це зумовлює найважливішу соціальну функцію навчан-
ня, яка полягає у формуванні всебічно розвиненої особистості, що є об›єк-
тивною необхідністю в демократичному суспільстві.

Завдання формування особистості передбачають як головний критерій 
успішності навчання не лише знання, уміння, навички, функціональну під-
готовленість до виконання певних видів діяльності, але й виховання особи-
стісних якостей: професійної спрямованості, суспільної активності, творчих 
умінь і здібностей, емоційної сфери. У зв›язку з цим значно підвищується 
роль навчання в особистісному розвитку і становленні людини, в наданні їй 
допомоги у розв›язанні життєвих проблем, самовизначенні і самореалізації. 
Таким чином, змінюється підхід до навчання в суспільстві, його соціальний 
зміст, характер, цілі і завдання, технології, відношення учасників навчаль-
ного процесу. Тому на початку третього тисячоліття найбільш актуальною 
проблемою практичного оновлення вітчизняної освіти є зміна цілей освіт-
ньої системи, перехід до гуманістичної особистісної концепції навчання, яка 
визначає його основними цілями і результатами не лише набування знань, 
умінь і навичок, але й розвиток і самореалізацію особистісних здібностей і 
якостей людини, її соціальну і професійну спрямованість, прагнення буди 
корисною для суспільства і держави.

Сутність особистісно-орієнтованої концепції вдало виразив ще на початку 
XX століття видатний американський психолог Д. Дьюї, який був прихиль-
ником прогресивних педоцентричних ідей: «Ребенок – центр, начало и конец 
всего. Аспект его личности и характера много важнее содержания учебно-
го предмета. Знания не внедряются извне, учение есть процесс активный, 
основывающийся на органической ассимиляции, исходящей изнутри. Не 
программа, а ребенок должен определять количество и качество обучения».

Видатному українському психологу і педагогу Г. Ващенко, який увібрав 
в себе багатовікову українську педагогіку, оберігав її і розвивав далі, нале-
жить таке висловлення: «основне в людині – не знання самі по собі, навіть 
не глибина й систематичність їх, а характер і добра воля, що визначають 
спрямування сил людини до високої мети.» [9].

Ідеї врахування властивостей особистості людини в процесі навчання і 
виховання належать і видатному вченому-психологу Л. С. Виготському, який 
вважав, що вчитель може цілеспрямовано навчати і виховувати дітей лише 
при постійному співробітництві з ними, з їх середовищем, з їх бажаннями і 
готовністю діяти самостійно разом із вчителем: «роль и направляющее зна-
чение личности воспитанника в воспитательном процессе никак не могут 
напоминать тот «педагогический дуэт», к которому сводится индивидуали-
стическое воспитание как процесс, всецело заключенный между учителем 
и учеником. Если прежде личность ученика составляла центр воспитатель-
ного мира, то сейчас она приобретает новые значения и смысл» [10].
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Українська педагогіка і школа славетні своїми інноваційними традиція-
ми. Особлива роль в соціальному житті і в розвитку системи освіти України 
належить видатним українським педагогам А. С. Макаренку і В. О. Сухом-
линському, які найважливіше значення в процесі навчання і виховання дітей 
приділяли всебічному розвитку особистості, реалізації і самореалізації осо-
бистісного потенціалу кожної людини.

У визначенні психологами категорії особистості можна відмітити пев-
ні спільні риси, які значною мірою відповідають її єдиним методологічним 
і діалектико-матеріалістичним засадам, а саме: формування особистості 
в процесі виникнення свідомості й самосвідомості, визнання особистості 
як суб›єкта соціальних відносин та творчої, продуктивної діяльності. Дана 
тенденція властива поглядам на особистість К. А. Абульханової-Славської, 
О. Г. Асмолова, Г. О. Балла, І. Д. Беха, Л. І. Божович, В. В. Давидова, І. О. Зи-
мньої, І. А. Зазюна, Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва, А. Маслоу, В. Ф. Моргуна, 
Н. Г. Ничкало, С. І. Подмазіна, В. В. Рибалки, С. О. Сисоєвої, В. В. Століна, 
І. С. Якиманської [1, 3, 5, 6].

Так, ще у 60-х роках XX століття Л. І. Божович підкреслювала: «На по-
следнем этапе возрастного развития у подростка возникает самосознание 
в собственном смысле слова, т. е. способность направлять сознание на свои 
собственные психические процессы, включая и сложный мир своих пережи-
ваний. Этот уровень развития сознания порождает у подростков потребность 
обернуться на самого себя, познать себя как личность. В конце переходного 
возраста в качестве новообразования этого периода возникает самоопреде-
ление, которое характеризуется не только пониманием самого себя – своих 
возможностей, но и пониманием своего места в человеческом обществе 
и своего назначения в жизни» [7].

За думкою К. А. Абульханової-Славської, характерною для психологічних 
досліджень 80-х років XX століття «.не только осуществление себя в дея-
тельности, но и становление и развитие в деятельности – таков путь форми-
рования личности» [1].

90-ті роки XX століття характеризуються більш гуманістичним підходом 
до проблеми розвитку особистості. Зокрема, О. Г. Асмолов зазначає: «Совре-
менная деятельность в конкретной социальной системе по-прежнему детер-
минируют развитие личности, но личность, всё более индивидуализируясь, 
сама выбирает ту деятельность, а порой и тот образ жизни, которые опреде-
ляют её развитие» [3].

Відомий психолог В. В. Давидов у своїх останніх працях, виданих у 90-х 
роках минулого століття, підбив підсумки досліджень особистості у даному 
напрямку. На його думку, особистість слід розуміти як цілісний і самодіяль-
ний суб›єкт, як індивід, що відтворює суспільні зв›язки та має творчі мож-
ливості в їх подальшому перетворенні.
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Наведемо сучасне тлумачення особистості, як розуміє його В. В. Рибалка 
і яке є, на наш погляд, узагальнюючим: «Особистість – це суб›єкт свідомої 
продуктивної діяльності та суспільної поведінки, індивід із соціально зу-
мовленою системою психічних властивостей, що формується і виявляється 
у творчій та сомоперетворюючій діяльності, спілкуванні, та опосередковує, 
регулює взаємодію людини з навколишнім світом».

Отже, наведені вище визначення психологами категорії особистості да-
ють нам можливість визначити особистість в педагогіці як суб›єкт і об›єкт 
педагогічного процесу, творця і виконавця його цілей, завдань, змісту, форм 
і методів, який є головним визначальним фактором цього процесу. Саме таке 
тлумачення поняття особистості з точки зору педагогіки зумовлює суттєві 
підстави для використання категорії особистості як ключової у постановці 
та розв›язанні проблеми удосконалення системи навчання на сучасному етапі 
демократизації суспільства, визначення його нових цінностей, змісту, цілей 
і способів їх реалізації.

Значний внесок у розвиток ідей, які лежать в основі нового підходу до 
навчання зробили психологи Л. С. Виготський [10], який створив вчення про 
зону найближчого розвитку і роль спільної діяльності в розвитку людини, 
а також О. М. Леонтьєв і В. В. Давидов [12],які досліджували закономірності 
психічного розвитку людини в процесі навчальної діяльності.

Велике значення для виникнення нових концепцій навчання мали також 
відкриття у галузі фундаментальних наук, які змінили уявлення про закони 
розвитку природи і людини та зумовили новий погляд на світ як взаємо-
дію складних систем, здатних до саморозвитку. З появою такої науки як си-
нергетика поняття самоорганізації стало фундаментальною основою нової 
наукової парадигми, що розглядає будь-який складний об›єкт як систему, 
розвиток якої визначається не стільки зовнішніми факторами, скільки вну-
трішнім впорядкуванням з хаосу в процесі самоорганізації. Ідеї самооргані-
зації, саморозвитку, самовизначення, самореалізації І самоактуалізації, які 
були проголошені синергетикою, гуманістичною філософією і психологією, 
зумовили виникнення парадигми особистісно-орієнтованого навчання.

Слід відзначити, що прогресивна думка завжди випереджала хід розвитку 
суспільства, а тому ідеї особистісно-орієнтованого навчання зароджувались 
ще в 60-х роках минулого століття. Зокрема, відомий психолог М. І. Божович 
сформулювала погляди на навчальну діяльність учня, що повністю відповіда-
ють сучасним концепціям особистісно-орієнтованого навчання: «Подлинное 
усвоение знаний завершается лишь тогда, когда знания ученика превращают-
ся в факт его мировоззрения, т. е. изменяют взгляды ученика на окружающую 
действительность и отношение к ней» [7].

Сьогодні, на початку третього тисячоліття, над проблемами особистіс-
но-орієнтованого навчання продовжують працювати психологи і педаго-
ги – Г. О. Балл, І. Д. Бех. О. В. Бондаревська, С. В. Кульневич, С. І. Подмазін, 
В. В. Рибалка, В. В. Сєриков, А. В. Хуторський, І. С. Якиманська [1, 2,6].
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Перспективи особистісно-орієнтованого навчання полягають в тому, що 
його повсюдне впровадження в педагогічну практику дозволить змінити роль 
і місце освіти в суспільстві, її соціальну значущість, характер, цілі і завдання, 
зміст і технології, і переосмислити саме поняття «освіта», а також забезпе-
чити гармонію людини з собою та з оточуючим світом.

1.7. Тенденції розвитку суспільства і їх впливи 
на соціально-професійну орієнтацію учнів 

(М. І. Піддячий)

Суспільства, які побудують освіту, спрямовану на виховання та розви-
ток відповідальної за свої дії особистості, здатної до саморозвитку, 

самоосвіти, самовиховання, навченої мислити, опрацьовувати різноманітну 
інформацію й використовувати набуті знання, вміння і навички приймати 
адекватні рішення у 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 роз-
витку зумовлюють поступ країн.

Наприклад, видобутком для продажу мінеральних ресурсів отримуються 
кошти, але втрачається без відновлення ресурсна база землі. Виробництво 
сільськогосподарської сировини збіднює родючість ґрунту. Вироблення об-
ладнання і машин як продукту праці вимагає значних людських і енергетич-
них ресурсів, здобування високого рівня освіти, пожиттєвого вдосконален-
ня 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, впроваджу-
ють і постійно удосконалюють наукоємні технології й продукцію, проходять 
довготривалий процес неперервної підготовки за певним соціально-профе-
сійно орієнтованим навчальним змістом освіти, формуючи необхідні компе-
тентності, 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-видо-
бувному капіталі – додана вартість транспортування природно-сировинних 
ресурсів становить лише один відсоток; науково-технологічні й індустрі-
ально-промислові, керовані індустріально-промисловим капіталом – додана 
вартість при виготовленні кольорових телевізорів становить 16 відсотків; ін-
формаційно-комунікативні суспільства з надмобільною торгово-фінансовою
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економікою, керованою капіталом знань, інтелекту – показник доданої вар-
тості при виготовленні «суперкомп’ютерів» сягає 1700 відсотків, а при ви-
готовленні та продажу 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 пер-
спективним 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 розвит-
ку є потреба у побудові освітньої системи, що спрямовує старшокласників 
до агро-сировинного, науково-технологічного й індустріально-промислово-
го, інформаційно-комунікативного, морально-духовного цілепокладання. 
В Україні, як і в кожній розвинутій країні світового співтовариства, доміную-
чими 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 забезпе-
чення динаміки розвитку країни та задоволення духовних і матеріальних 
потреб населення.

Для інтеграції України в світові суспільні та соціально-економічні систе-
ми 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 науко-
во-технічного прогресу в житті суспільства. Він є рушійною силою соціаль-
но-економічного життя, створює передумови для глибоких змін у знаряддях 
та інших засобах праці, в методах ведення і організації виробничих процесів. 
Ми живемо у вік бурхливої науково-технічної революції, яка є виявом науко-
во-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 нови-
ми 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 розумін-
ням тенденцій майбутнього, систематизованістю, окресленням найближчих 
напрямів змін тощо.
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Відповідно до потреб сьогодення старша школа засобами виховання, 
через зміст, методи, форми, принципи, процедуру викладання, педагогічні 
технології формує в старшокласників рівень національної свідомості, достат-
ню 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 співвимірності людини з суспільством та соціаль-
но-економічним середовищем. Досягнення цієї гармонії підвищує цінності 
людського життя, а також сенс життя суспільного. Збереження та поповнення 
такої співвимірності є найважливішим суспільним завданням, у розв’язанні 
якого значна роль належить і педагогічним методам [19, с. 84]. У процесі за-
гальноосвітньої підготовки в старшокласників формуються уміння, потрібні 
для розв’язання життєво важливих практичних завдань на основі використан-
ня 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 схильнос-
тей, здібностей, життєвих планів старшокласників. Навчальне навантаження 
старшокласників, зумовлюється відповідністю змісту освіти і навчальних 
технологій їхнім психофізіологічним особливостям. Це забезпечує гармо-
нійний розвиток, позитивно впливає на стан здоров’я, підвищує коефіцієнт 
мотивації навчання, рівень адаптації та реалізації в життєвому середовищі.

Зосередження на потребах освіти і розвитку особистості передбачає пря-
му залежність проектування навчального змісту і методичного забезпечення 
[8] залежно від вікових та індивідуальних особливостей учнів. У цьому на-
прямі переважають педагогічні технології на основі активізації й інтенсифіка-
ції 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 за-
своєнні знань і вмінь [24, с. 194]. Основою перетворень є реальне знання 
потенційних можливостей старшокласників, прогнозування потреб і моделей 
розвитку. На цьому ґрунтуватиметься використання особистісно орієнтова-
них 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 навчаль-
но-виховного процесу.

Сучасна освітня парадигма цілеспрямовується до дитиноцентризму з 
пріоритетом розвитку особистості і характеризуються створенням мораль-
ного й духовно-розвивального освітнього середовища. Зазначимо, що якість 
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практичної виховної діяльності визначається наявністю чи відсутністю чин-
ника ризику, що супроводжує досягнення певних морально-розвивальних 
цінностей як кожним вихованцем зокрема, так і всім навчальним загалом. 
Нині ступінь такого ризику доволі високий. Він виявляється в дедалі глиб-
шій моральній деградації суспільства. Серед ознак такого становища одні-
єю 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].

У наш час коли для суспільства і особистості знання є потужним засобом 
виробничої сфери та ресурсом у визначенні стратегічних напрямів еконо-
мічного поступу [12] надзвичайно важливим є їх автентичність. Автентичні 
знання й інформація є потужним фундаментом у побудові ефективних еко-
номічних систем і глобальних проектів. Чітко окреслюється стійка динаміка 
в технологічному наповненні життя людини, що зумовлює необхідність по-
стійної 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 рівні. Знання і життєвий досвід адаптують особистість до 
оточення і уможливлюють управління нею простими і складними,усталени-
ми 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 іннова-
ційності [13, с.1167]. Впродовж багатьох століть основною рушійною силою 
була творчість індивідуальна. У сучасному світі в силу об’єктивних тенденцій 
загальноцивілізаційного 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 у сфері знань важливо дбати не лише про 
їх індивідуальне здобуття, але й про їх опанування в навчальних колективах і 
об’єднаннях [15] як важливих структурах суспільного поступу до нового рів-
ня розвитку. При цьому внутрішньою потребою для креативної особистості 
і суспільства в цілому стає 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 інформацій-
но-комунікативних технологій, з одного боку, спрощує її отримання, а з ін-
шого насторожує, бо такий доступ до інформації дає очікувані вихідні резуль-
тати лише після прикладення значних індивідуальних зусиль в їх ретельній 
обробці й систематизації та інтеграції в площину застосування.
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Використання інформаційно-комунікативних засобів та Інтернет-техноло-
гій [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 нави-
чками, 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 пев-
них 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 гір-
ше – 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 форму-
ванні істинних життєвих ціннісних орієнтацій, поведінки, живого міжосо-
бистісного 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 корис-
тувачами. Це впливає на періодичність коригування змісту, методів, форм, 
принципів, процедури викладання, педагогічних технологій в старшій шко-
лі, завдання яких полягатиме в збалансуванні, передачі, ретельній обробці, 
креативному використанні інформації в процесі реалізації різних навчальних 
проектів.

Зміст, метод, форми, принципи, процедура викладання, педагогічні тех-
нології для старшої профільної школи базуються як на національній культур-
но-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 викла-
дання, педагогічних технологій вимагає критичного аналізу різних моделей 
освіти і традиційних освітянських положень. У сучасних умовах старшо-
класники, які навчаються вчитися, здобуваючи знання і вміння в найрізно-
манітніших життєвих ситуаціях, навіть поза межами навчально-виховних 
інституцій, формують в собі, як об’єкті суспільного розвитку, [3, с. 233] цін-
ності й орієнтації оточуючого середовища. З часом отримані знання і вміння 
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трансформуються з однієї площини в іншу, що дає їм можливість успішно 
розв’язувати непередбачувані проблемні ситуації впродовж життя. Підвищу-
ючи життєздатність старшокласник формує вміння 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 цінностей.

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку старшої школи домінує тра-
диційний підхід в організації навчально-виховного процесу. Він полягає в: 
концентрації зусиль педагога на формуванні знань; зосередженні старшо-
класника на вчителеві та академічних предметах; поділі змісту освіти на пред-
мети; 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 лектор-
ським (офіційним) догматичним підходам у здійсненні навчально-виховного 
процесу; домінуванні одноманітності теоретичних проекцій при викладенні 
навчального матеріалу тощо.

У зв’язку з цим, виникає необхідність перегляду традиційного змісту, 
методів, форм, принципів, процедур викладання, педагогічних технологій 
в старшій школі, що викликана глобальними інтеграційними процесами регі-
онального 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 та-
ких підходах: формування в старшокласників вихідних знань і очікуваних 
результатів їх застосування; зосередження педагога на здібностях і психофі-
зіологічних можливостях особистості; диференційований підхід у процесі 
розподілу навчального навантаження; передбачення прогнозованої гнучкості, 
ґрунтованої на різних типах і рівнях територіально-місцевої автономії (ре-
гіону 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; зосередження педагога на прогресив-
но-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.
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У цьому інноваційному процесі важливим є безконфліктне існування 
традиційних підходів в організації навчально-виховного процесу для стар-
шої 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 оточуючо-
му 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 інституціона-
лізації як соціологічних констант [4, с. 131].

Для перебудови освітньої системи з метою відображення в ній потреб 
адаптації до нових ситуацій в швидкозмінному світі, потрібна компетент-
ність у багатьох складових побудови освітнього простору. Компетентнісний 
підхід базується на знаннях, здібностях, уміннях осмислювати і діяти, ви-
вчати, самостійно розв’язувати проблеми і в перебудові освітньої системи – 
на формуванні умінь і наявних можливостей, достатніх для адекватних дій 
у відповідних ситуаціях.

Створення ситуації, в якій особистість постійно розвивається, зростає, 
дозріває [5, с. 21] вимагає: розробки основних універсальних компетент-
ностей для українського суспільства, що потребує узгодження з цінностя-
ми 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 орієнтова-
ного навчально-виховного процесу; побудови ментальної навчальної моделі 
на культурологічній основі.

Наступна проблема стосується автентично-компетентнісно зорієнтовано-
го 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 пе-
редбачає не лише засвоєння ними теоретичних знань з навчального предмету, 
а і формування та розвиток відповідних компетентностей.
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Компетентнісний підхід знайде своє місце і в контексті традиційної ор-
ганізації навчально-виховного процесу за умови розвитку базових та ін-
струментальних умінь (уміння читати, писати, рахувати тощо). Підґрунтям 
для зростання компетентностей є знання, уміння, орієнтації, цінності тощо. 
У цьому контексті педагоги мають врахувати, що старшокласники, здобу-
ваючи 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 вра-
ховується, що знання здобуті старшокласниками в результаті навчання дією, 
і ті, що спираються на попередній життєвий досвід, запам’ятовуються най-
довше, ніж знання, здобуті теоретично і замало пов’язані із повсякденним 
життям. Психологічна і практична готовність до свідомої і активної праці на 
користь суспільства – головне завдання національного виховання молодого 
покоління. Раціональна організація продуктивної праці у поєднанні з нав-
чанням 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, тех-
нологічних і організаційно-економічних завдань, вирішення яких потребує 
самостійності мислення, творчості дозволяє сформувати креативну особи-
стість [20, с. 18-20].

Загальноосвітні навчальні заклади, які не зможуть запропонувати особи-
стіно-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 старшоклас-
ників і їхніх батьків в обговоренні і виборі власного навчального плану з 
метою побудови соціально-професійної траєкторії. Це підвищує соціальну 
вмотивованість [9] і стимулює докладання ними зусиль для успішного опа-
нування запропонованого змісту навчання.

Потребує вирішення проблема контролю за особистісними переживання-
ми 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, затиш-
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ним місцем без страхів та переживань. У зв’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 науков-
ці 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 – допомо-
га старшокласникам у створенні й розвитку надійних і продуктивних міжо-
собистісних зв’язків як на регіональних рівнях, так і в світовому масштабі.

Отже, зазначимо, що при розробці змісту, методів, форм, принципів, про-
цедур викладання, педагогічних технологій для старшої школи слід ретельні-
ше 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 освіт-
ньому 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 освіт-
ні 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 освіти в старшій школі (початковій ланці сис-
теми неперервної освіти), динаміки навчальних досягнень старшокласників 
та рівня їх соціально-професійної орієнтації.

1.8. Концептуальні підходи до соціально-професійної орієнтації учнів 
(М. І. Піддячий)

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 соціаль-
но-економічної сфери. Мета цього реформаторського процесу зумовлюється: 
соціально-професійною орієнтацією учнів; формуванням компетентностей 
старшокласників; збереженням і розвитком національної культурно-історич-
ної спадщини; запозиченням найкращих напрацювань людства на теренах ци-
вілізованого світового співтовариства; входженням в Європейський і світовий 
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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 регіо-
нального й державного масштабу, а також в необхідності організації його по-
рівняльного супроводу з головними 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; тех-
нології, 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 базо-
вих 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 майбутні-
ми викликами «знаннєвого» суспільства; традиційні програми базуються на 
вивченні фактологічного матеріалу, удосконаленні частини знань і потребу-
ють 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 питан-
ня соціально-професійної орієнтації (базові й спеціальні знання і вміння) 
учнів 8-11 класів, і що повинне знати підростаюче покоління після закінчен-
ня 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 людинознав-
ства, розвитку прогресивних традицій педагогічної антропології, створення 
сучасних наукових теорій і методики професійного розвитку і виховання осо-
бистості. Цілісній системі освіти має відповідати цілісна педагогічна наука, 
яка охоплювала б усі ланки державної і 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 ко-
ригуванні навчально-виховного комплекту; в централізації й диференціації 
змісту навчальних програм, які містять базові й спеціальні складові, з послі-
довністю викладення того, що повинен знати і вміти учень; у формуванні 
критеріїв, показників і визначенні мети досягнень, до яких прагнуть учні; 
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в періодичному моніторингу освітнього змісту з метою виявлення відповід-
ності бажаному результату, а також її прогнозування і запобігання критичним 
ситуаціям; в упорядкуванні оцінювальних критеріїв, пов’язаних із засвоєн-
ням 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 засоба-
ми планування, стимулювання, фінансування, моніторингу, покарання тощо. 

Щодо соціально-економічної перебудови роботи загальноосвітньої ланки 
висловились В. М. Курило і В. П. Шепотько. «Сьогодні дедалі частіше вико-
ристовуються такі процеси і предмети природи, з якими людство не зустріча-
лося 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 нав-
чання для всієї старшої школи, а не окремої її частини (залежно від соціальної 
щаблини). Це зумовлено високим рівнем викладання для всього учнівського 
загалу, незалежно від здібностей та суспільного статусу; пріоритетами в фор-
муванні базових й спеціальних знань і вмінь, потрібних учню, а не повинності 
викладача у виконанні службових обов’язків; запам’ятовуванням фактів для 
застосування знань і вмінь, які більше підходять для інформаційних-комуні-
кативних суспільств та економік на знаннєвій основі. Але, вибудовуючи нове 
із запозиченого, не варто втрачати ефективно працююче власне. На підтрим-
ку 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 екстраполя-
ції 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 су-
проводжується обґрунтованою зміною навчально-виховних заходів з визна-
ченням 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 зорі-
єнтована модель має пройти експериментальну апробацію, а впроваджен-
ня для широкого загалу освітньої практики в основній і старшій школі 
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відбуватиметься після закінчення експериментальної роботи і за позитив-
них результатів, відображених у висновках і відгуках (школа, сім’я, суспіль-
ні 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 національ-
но-регіональний компонент доречний лише тоді, коли існують специфічні 
національно-регіональні запити. Їх відсутність прирівнюється до відсутно-
сті відповідного замовника і подальша робота з проектування змісту освіти 
втрачає сенс. […] Національно-регіональний компонент передбачає введення 
відповідного змісту освіти […].» [13, с. 87].

В англійській і американській системах освіти навчально-виховний комп-
лект старшої школи асоціюється з тим, чого навчатимуть старшокласників, 
звертаючи увагу на мету, зміст, методи, форми навчання, а також педагогіч-
ний інструментарій. У німецькій старшій школі розглядається як навчальна 
система, яка описує річні навчальні програми за предметами разом із проце-
дурою 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 праг-
не 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’я-
зок складати власні плани навчально-виховної та соціально-культурної ді-
яльності. […] 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 універ-
сальних підходів у процесі побудови навчально-виховних заходів. Але процес 
адаптації і межі коригування певних освітніх моделей перебувають в прямій 
залежності від завдань, які суспільство ставить перед державною освітньою 
системою.

Освітяни і науковці країн, які у побудові соціально-професійно зорієн-
тованої 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 соціаль-
но-економічні характеристики» [19, с. 710] конкретних країн впливають на 
цей процес.

У сучасному міжнародному освітньому просторі відображені певні під-
ходи у побудові і періодичному коригуванні наступних основних освітніх 
моделей:
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1. У класичному освітньому середовищі пропонована навчальна програ-
ма 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 забезпечу-
ють 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 за-
безпечення 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 – забез-
печення опису навчального досвіду на основі педагогічної майстерності. 
Недоліком є те, що ця модель важча для оцінки досягнень старшокласників 
в навчанні.

3. Модель освітнього середовища як рамкової структури визначає мету і 
загальні керівні принципи для фактичного його планування. Це всеохоплю-
ючий 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 орга-
нів 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 саме 
старшокласник має вивчити в процесі навчання. Його особливістю є спря-
мованість викладання на точний опис очікуваних результатів навчання, яких 
треба досягти при вивченні різних предметів, а також надання вчителям де-
тального переліку знань і навичок, якими повинні володіти старшокласники 
на певному етапі їх навчання в старшій школі. Ця модель дає змогу держав-
ним освітнім органам, педагогам, батькам і старшокласникам усвідомлювати 
можливості старшої школи через критерії і показники результативності нав-
чання. Зазначений підхід робить зовнішнє оцінювання і тестування релевант-
ним завдяки загальнопогодженим очікуванням, задекларованим у освітній 
системі;

5. Продовженням напрацювань освітньої системи на базі результатів ста-
ла його модель на основі стандартів. Вона просувається у напрямі встанов-
лення критеріїв знань і вмінь старшокласників з різних предметів на різних 



59

етапах шкільного життя. Особливістю моделі є встановлення єдиних держав-
них 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 міжнарод-
ному освітньому просторі практикується використання різних видів (при-
стосованих 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 про-
цеси певною мірою стосуються старшокласників, які потребують групового 
розподілу залежно від здібностей і особистісних характеристик, визначе-
них учителями у співпраці з психологами. Складно визначити, якою 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 компетентно-
стей. В. О. Подоляк вважає: «…ключова компетентність випускника має ін-
тегративну основу, тому що її джерелом є різні сфери культури і діяльності: 
духовної, соціальної, інформаційної, естетичної, екологічної тощо. Компе-
тентність 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 екс-
пертів обмежене та регулюється ознаками його моделі (змісту, досвіду, рам-
кової 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 відображен-
ня знань і вмінь старшокласників, що обмежує реальні можливості впливу 
вчителів і школи на формування комплекту. Слід відзначити, що процес за-
лучення вчителів до розробки комплекту уможливлює рух у напрямі підви-
щення їхніх професійних якостей, що в свою чергу відіграє позитивну роль 
в успішному опануванні навчального матеріалу старшокласниками.

Нові підходи до реформування навчально-виховного комплекту перед-
бачають систематизовану зовнішню оцінку роботи вчителів старшої шко-
ли загальноосвітньої ланки. Відповідно рівень знань старшокласників 
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на регулярній основі визначається шляхом зовнішнього тестування відпо-
відними установами. За допомогою різних заходів, разом з інспектуванням 
і перевіркою роботи педагогів, здійснюється зовнішній моніторинг старшої 
школи. Звідси виникає проблема розробки нових критеріїв культури оціню-
вання, завдання яких полягає в налагодженні зв’язку між освітньою системою 
і оцінкою навчальних досягнень старшокласників.

На сучасному етапі рівень знань старшокласників оцінюється за допо-
могою спеціально визначених критеріїв, які тільки частково пов’язуються 
із навчально-виховним комплектом. У такий спосіб, поряд з організацію на-
вчального процесу паралельно існує підготовка старшокласників до складан-
ня тестових завдань, розроблених за іншою критеріальною основою.

Освітня система на базі стандартів задовольняє критеріальні функції ви-
кладацького і навчального характеру, а також функції об’єктивності оціню-
вання. 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 комп-
лекту. Розгляд соціально-професійно орієнтованої моделі за активної участі 
вчителів у процесі планування розглядається як інструмент динамічного роз-
витку старшої школи. Отримавши можливість реформування навчально-ви-
ховного 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 «кре-
ативних дій в процесі організації і проведення навчально-виховних заходів, 
що в свою чергу дозволяє на новому рівні зрозуміти сутність освітніх про-
блем» [4] і окреслити напрями побудови перспективної моделі творчої школи.

У міжнародному освітньому просторі паралельно із збалансованим ство-
ренням навчального комплекту спостерігається динаміка якісних 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 оцін-
кою і супроводжується постійним набуттям знань про освіту на національно-
му рівні і в міжнародному масштабі [17]. Цей процес вимагає недопущення 
до освітньої реформи фахівців, знання і досвід роботи яких лежать в інших 
площинах.
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Розробка соціально-професійно зорієнтованої освітньої системи – це по-
стійний процес, і неправильно було б розглядати його як проект обмежений 
у часі. Аналізуючи освітні реформи в окремих країнах світового співтова-
риства, можна окреслити найбільш суттєві зміни, які відбуваються в форму-
ванні навчального комплекту. Але в сучасному швидкозмінному і неперед-
бачуваному світовому просторі навряд чи можливо розробити і запровадити 
універсальний комплект, який гарантовано використовуватиметься впродовж 
значного терміну. Тому є потреба допомогти вчителям старшої школи зро-
зуміти, 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-е-
кономічні» [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 рів-
ного доступу до якісної освіти зніматиме частину суспільного напруження.

Рухаючись до вступу в Європейський Союз і світове співтовариство, по-
милковою 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 дотримують-
ся країни-члени. Безумовно, в багатьох країнах світу є глобальні напрацю-
вання 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 стосува-
тися фундаментальної складової навчально-виховних заходів, які є «само-
бутніми в окремо взятому національному загальноосвітньому просторі» [5]. 
Особливо країни Європи мають залишати багатовекторність освітньої сис-
теми, 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 ос-
вітньої моделі навіть з найпередовіших країн світу (США, Німеччина, Шве-
ція, Швейцарія, Фінляндія тощо) на український загальноосвітній простір 
приречене на провал.

Для отримання позитивних результатів у формуванні національної освіт-
ньої системи потрібне міцне фінансове підґрунтя і добре обладнана науко-
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во-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 своє-
часного і якісного коригування освітньої системи для старшої школи. Якісна 
національна система створює старшокласникам підґрунтя для креативного 
росту і дає їм можливість адаптації в суспільне і соціально-економічне сере-
довище на початковому етапі побудови своєї професійної траєкторії.

Побудувати якісний державний і регіональний компоненти національної 
освітньої системи для старшої школи можливо, аналізуючи результати між-
народних 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 забезпе-
чення, гаряче харчування, медичне обслуговування, елементи соціального 
захисту, транспорт тощо) в старшій школі; принципів формування навчаль-
них класів; терміну навчання до моменту отримання базової освіти, а також 
ймовірності і терміну продовження навчання в старшій школі загальноосвіт-
ньої ланки; меж впливу (відсоток від загального змісту освіти) органів задо-
волення спеціальних потреб, надання соціальної допомоги, а також створення 
підґрунтя для освітнього (особистісно орієнтований навчальний супровід та 
консультації) і особистісного розвитку; вибору елективних знань і плануван-
ням 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 рей-
тингу школи; критеріїв і покажчиків оцінки ефективності освітньої політики; 
шляхів виявлення і захисту досягнень, які становлять освітню цінність тощо.

Крім того, для забезпечення динаміки особистісного й суспільного роз-
витку, а також зняття напруження і уникнення неприємних дискусій в су-
спільстві, 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 шко-
ли була для школяра послідовною і наступною. (наступний це «той, що йде 
слідом за чимось. Тобто рекомендується пошукати інше визначення). На-
ступність – перехід чого-небудь від попереднього до наступного. Неперервне 
проходження предметів, явищ і т. ін. одного за одним.
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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 прак-
тичну 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 освіт-
нього простору окреслюють М. Я. Макарова, М. Р. Пащенко. «Муніципаль-
ний освітній простір досліджується як сукупність освітніх закладів і всіх 
соціальних інституцій, незалежно від їх форм власності й адміністративного 
підпорядкування, які знаходяться на території муніципальної 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 ство-
рення нормативно-правової бази, ухваленої урядом (щодо цілей освіти й роз-
поділу навчального навантаження) за попереднім узгодженням з органами 
місцевого самоврядування (включаючи школи, які завершать роботу над сво-
їми комплектами), управлінськими і суспільними структурами. Можна зако-
нодавчо 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 сис-
тем тощо. Якість шкільного життя залежить від багатьох чинників (навчаль-
них планів, професіоналізму вчителя, матеріально-технічного забезпечення 
тощо), але ключовим є рівень підготовки і працездатності педагогічних ка-
дрів. 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 ос-
вітнього компоненту з одночасною орієнтацією на національний, беруться 
до уваги стратегічні плани міської громади (регіональна стратегія розвит-
ку, безпека, соціальне забезпечення сімей, запобігання негативним звичкам 
у підростаючого покоління тощо). У регіональному освітньому компоненті 
відображаються шляхи організації навчально-виховного процесу на всій те-
риторії 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 
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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 інтегру-
вання на основі взаємодії вчителів, періодичність консультування, порядок 
здійснення оцінювання навчальних досягнень старшокласників, організацію 
позашкільних заходів і взаємозв’язок з родинами. Освітніми цілями перед-
бачається формування у старшокласників компетентностей, необхідних для 
ефективної їх життєдіяльності в сучасному і майбутньому швидкозмінному 
світі.

На етапі планування і впровадження національної освітньої системи пе-
редбачається взаємодія місцевих органів влади й суспільної та соціально-еко-
номічної структур із старшою школою в таких напрямах: соціально-професій-
ної 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 слаб-
ких місць у регіональному освітньому просторі й напрацювання механізму 
для усунення існуючих недоліків.

Для динамічного розвитку шкільного співтовариства важливо мати вну-
трішню 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, а також потенціал, який використовується в процесі навчання. 
У зв’язку з цим культурний рівень загальноосвітньої школи повинен знахо-
дитись 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 важ-
ливо сформувати в учителя не лише вміння розпізнавати навчальні проблеми 
старшокласника якомога раніше, а й здатність знаходити ефективні механіз-
ми 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 досягнення-
ми старшокласників та їхнім внутрішнім комфортом і благополуччям. Цьо-
го можливо досягти через поступ старшої школи до креативної діяльності, 
шляхом одночасного створення атмосфери «жаги самостійного отримання 
академічних знань і відчуття захищеності, дружби, турботливості оточен-
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ня тощо» [15]. У зазначеному контексті важливими є підтримка і супровід 
самоосвіти і самовиховання старшокласників в індивідуалізованому соці-
ально-професійно зорієнтованому навчально-виховному процесі й особи-
стісному 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 забез-
печення соціально-професійно зорієнтованого навчально-виховного процесу 
повинні турбуватися про створення методичних рекомендацій регіонального 
рівня і вибудовувати структуру, яка забезпечує кооперацію школи з суспіль-
ними інституціями. Завдання ж регіональної управлінської освіти і загаль-
ноосвітньої 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 кри-
терії 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, до-
ступні для батьків і широкого загалу» [8]. Це допоможе педагогам формувати 
інтегративне розуміння мети, процесів і результатів діяльності старшої школи 
й регіональної освіти в цілому.

На державному рівні оцінювання, базоване на вибіркових даних моніто-
рингу навчальних досягнень старшокласників з окремих навчальних предме-
тів, дослідницько-орієнтоване оцінювання їхньої природної обдарованості, 
а також здібностей учитися в певному освітньому напрямі уможливлює ви-
значення рівня якості і ефективності національної системи освіти. В резуль-
таті аналізу окреслюються гендерні, мовні, етнічні відмінності регіонального 
характеру, які відображають рівень засвоєння соціально-професійно зорієн-
тованого освітнього комплекту і типові проблемні моменти у навчальному 
процесі. Ця інформація використовується для визначення в старшокласни-
ків 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.
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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 проце-
сів планування і впровадження спеціальної (профільної) складової освітнього 
компоненту. Під час визначення завдань соціально-професійно зорієнтовано-
го навчально-виховного процесу і мети впровадження шкільних предметів, 
а також розподілу шкільних годин, педагогічні працівники проводять обгово-
рення 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, органі-
заційні, практичні) досягнення на практиці визначеної стратегічної мети.

Водночас, забезпечити взаємозв’язок національного й регіонального ос-
вітнього 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-економіч-
ною 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 шко-
ли в роботі над побудовою регіональної освітньої системи та впровадженням 
державної освітньої політики; забезпечення динаміки педагогічної майстер-
ності на новому рівні особистісного і суспільного розвитку; поглиблення, 
розвиток і взаємозв›язок природничо-математичного, технологічного, худож-
ньо-естетичного та інших розділів, відображених у державному освітньому 
компоненті.

Запорукою успіху загальноосвітньої системи певної країни є висококва-
ліфіковані та мотивовані вчителі. Такий вчитель формується поетапно, його 
соціальний статус, соціальні виплати і гарантії мають бути високими. Під-
готовка висококваліфікованого вчителя старшої школи «відбувається в про-
цесі поєднання самонавчання і викладання з науковими дослідженнями» [7]. 
В цьому процесі відбувається формування у вчителя здатності до самостій-
ного аналізу і розв’язання проблем на етапі перегляду власної педагогічної 
діяльності, за допомогою освітньої науки і системи післядипломної педаго-
гічної освіти.

Закономірно, що атмосфера взаємин у середовищі старшокласників, як 
і в суспільстві, змінюється. Тому на старшу школу загальноосвітньої ланки 
особливо покладається розробка навчально-виховних заходів, спрямованих 
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на збалансований розвиток, добробут і стан фізичного й психологічного здо-
ров’я старшокласників. У зазначеному контексті до педагогічних колективів 
зростатимуть вимоги в царині розширення сфер впливу на особистість і со-
ціум. Зазначимо, що для педагогічної практики старшої школи це означати-
ме напрацювання системи заходів, спрямованих 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 гете-
рогенних групах сприятиме особистісному розвитку в загальнодержавно-
му 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-педаго-
гічною проблемою є скорочення рівня народжуваності і міграція населення 
в міста. Розв’язати її лише регулюванням кількості навчальних закладів не-
можливо. Проблему слід розв’язувати в площині покращення якості освіти 
на всій території країни, шляхом міжрегіональної кооперації (укладення до-
говорів) для забезпечення високого рівня соціально-професійно зорієнтова-
ного 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 ство-
рення певного психолого-педагогічного підґрунтя і супроводу забезпечува-
тиме додатковий інформаційний ресурс всім учасникам освітнього процесу.

У результаті аналізу окреслюється роль учасників впровадження дер-
жавного і регіонального освітнього компоненту, які, поряд із контролем за 
динамікою розвитку визначених напрямів, виявляють здатність до форму-
вання висновків за результатами реформи й сприяють усуненню існуючих 
недоліків.

Підсумовуючи, слід зазначити, що створення чітко визначеної загально-
державної соціально-професійно зорієнтованої освітньої системи для стар-
шої 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 різ-
них варіантів освітніх моделей, акценти в яких розставляються з урахуванням 
національних і регіональних особливостей, зможе максимально задовольни-
ти 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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1.9. Зарубіжний досвід організації профільного навчання 
(В. І. Доротюк)

Реформа освіти відбувається зараз у більшості розвинених країн світу. 
При цьому особливе місце в ній приділяється проблемі профільної 

диференціації навчання.
У більшості країн Європи всі учні до 6-го року навчання в основній за-

гальноосвітній школі формально одержують однакову підготовку. До 7-го 
року навчання учень повинен визначитись у виборі свого подальшого шляху. 
Кожному учню пропонується два варіанти продовження освіти в основній 
школі: «академічний», який у подальшому відкриває шлях до вищої освіти 
та «професійний», в якому навчаються за спрощеним планом, що містить 
переважно прикладні та профільні дисципліни. При цьому багато вчених-пе-
дагогів європейських країн вважають недоцільною ранню профілізацію.

У США профільне навчання існує на останніх двох чи трьох роках нав-
чання в школі. Учні можуть обрати три варіанти профілю: академічний, за-
гальний і професійний, в якому дається передпрофесійна підготовка. Варіа-
тивність освітніх послуг у них здійснюється за рахунок розширення спектра 
різних навчальних курсів за вибором. При цьому насамперед ураховуються 
запити та побажання батьків, які планують профіль для своїх дітей.

Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє виділити такі спільні для всіх ви-
вчених країн риси організації навчання на старшій ступені загальної освіти:

1. Середня освіта на старшому ступені в усіх розвинених країнах є про-
фільною.

2. Як правило, профільне навчання охоплює три, рідше два останніх роки 
навчання в школі.

3. Частка учнів, які продовжують навчання у профільній школі, неухильно 
зростає в усіх країнах і складає на даний час не менше 70%.

4. Кількість напрямів диференціації, які можна вважати аналогами про-
філів, невелика. Наприклад, два в англомовних країнах, три у Франції і три 
в Німеччині.

5. Організація профільної підготовки розрізняється за способом форму-
вання індивідуального навчального плану студента: від досить жорстко фік-
сованого переліку обов’язкових навчальних курсів, пропонованих за весь 
період навчання. Як правило, школярі повинні вибирати не менше 15 і не 
більше 25 навчальних курсів, тривалістю до одного семестру. Аналогами 
таких курсів в Росії можна було б вважати навчальні модулі, з яких можливо 
будувати безліч самостійних курсів.

6. Кількість обов’язкових навчальних предметів на старшому ступені 
в порівнянні з основною істотно менше. Серед них присутні в обов’язково-
му порядку природничі науки, іноземні мови, математика, рідна словесність, 
фізична культура.
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7. Як правило, старша школа виділяється як самостійний вид освітніх 
установи: ліцей – у Франції, гімназія – у Німеччині, «вища» школа – у США.

8. Дипломи про закінчення старшої зазвичай дають право прямого зара-
хування до вищих навчальних закладів за деякими винятками, наприклад, 
у Франції прийом до медичних і військові ВНЗ проходить на підставі вступ-
них іспитів.

9. Весь післявоєнний період кількість профілів і навчальних курсів на 
старшому ступені школи за кордоном постійно скорочувалася, одночасно 
зростала кількість обов’язкових предметів і курсів. При цьому все більш 
виразно проявлявся вплив і зростаюча відповідальність центральної влади за 
організацію та результати освіти. Це відбивається на всіх етапах проведення 
іспитів, у розробці національних освітніх стандартів, зменшенні розмаїтості 
підручників та ін.

1.10. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду 
соціально-професійної орієнтації учнів

(Піддячий М. І.)

Підготовка підростаючого покоління до професійної діяльності, його 
соціально-професійна адаптація завжди була актуальною, але в даний 

час соціально-економічної нестабільності вона є надзвичайно гострою про-
блемою. Конфронтація, деформація економіки, кризові явища в духовному 
житті світового співтовариства стимулюють тенденції розвитку важковирі-
шуваних 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 успіш-
ного 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 про-
фільного навчання.

Соціально-економічний сектор не обходиться без системного поповнення 
продуктивними силами з числа молоді. А вона в нинішніх умовах безробіт-
тя 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 шко-
лою в процесі соціально-професійної орієнтації. Процес передбачає: спряму-
вання особистості в систему соціальних і професійних відносин; врахування 
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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 
столітті.

Сучасна британська система освіти має кілька магістральних напрямів 
навчання – загальноосвітній, професійний, технологічний, які здатні задо-
вольнити 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, Нідер-
ланди, 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 освіт-
нього процесу дає можливість деяким школам з власної ініціативи вводити 
додаткові профільні відділення, а саме: технічне, економічне чи домоведення 
(у жіночих школах). Кожен з профілів включає підструктурні напрями: філо-
логічний (англійська мова, нові іноземні мови, класичні мови), історичний, 
мистецтвознавство ‒ входять до гуманітарного профілю; технічний, матема-
тичний, 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 про-
філем і тривалістю навчання, рівнем підготовки, фінансуванням (приватні 
або державні), умовами і якістю навчання. До старших профільних шкіл з 
зовнішньою диференціацією належать також технічні, будівельні, техноло-
гічні, 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.
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Дотримуючись традиційності та консервативності поглядів, Британія вод-
ночас орієнтується і на ідеї, що можуть стосуватись: інтеграції матеріалу все-
редині 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 за-
гальноосвітньої профільної та початкової професійної підготовки; виховання 
самостійності та мобільності школяра, збагачення його духовного світу та 
реалізація творчого потенціалу); завдань (демократизувати навчання, забез-
печуючи рівний доступ до освітніх можливостей; сприяти встановленню 
наступно-перспективних зв’язків усіх освітніх щаблів; поновлювати та зба-
гачувати індивідуальні пізнавальні, професійні інтереси школярів, їхні на-
хили 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 років 
(старша школа) у Великій Британії є її необов’язковий характер; варіатив-
ність, 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 Ве-
ликій Британії переконує в необхідності попереднього самовизначення шко-
ляра щодо профілюючого напряму навчання. Необхідною умовою створення 
освітнього простору, що сприяє самовизначенню школярів, є введення пе-
редпрофільної підготовки через організацію курсів з вибору та попередньої 
профорієнтаційної роботи. Передпрофільну підготовку можна визначити як 
систему педагогічної, психолого-педагогічної, інформаційної та організа-
ційної 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 вва-
жається принцип ранньої діагностико-прогностичної практичної роботи, що 
так само має на меті виявлення здібностей школярів для їхньої обґрунтованої 
орієнтації на профіль навчання.
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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 
Британії є рівний доступ до якості освіти, відкритість напрямів навчання, 
орієнтація на завтрашній день, співробітництво навчальних закладів з тери-
торіальною громадою.

Особливо актуальною в контексті старшої профільної школи є диферен-
ціація 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 ком-
петентностей. Поширеною практикою навчання в старших школах профе-
сійного 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 визнача-
ється 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 по-
зитивний результат лише за умови єдності з соціально-професійною орієн-
тацією і фундаментальною освітою; у виборі конкретних активних методів 
соціально-професійної орієнтації в середній школі спираються 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 просвіт-
ництво, розвиток інтересів і схильностей до майбутньої діяльності, профе-
сійну консультацію, професійний відбір і соціально-професійну адаптацію» 
[12, с. 4].

В Росії з 1997 року значна увага приділяється відпрацюванню таких на-
прямів: 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 соціаль-



73

но-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 вибо-
ру професії (образ «Я», аналіз професійної діяльності, професійні проби, 
фактори ефективності професійної проби); оцінка здатності особистості до 
вибору професії. Відзначимо, що пріоритетом профорієнтації в рамках за-
гальноосвітньої школи Росії є формування в учнів здатності до вибору сфери 
професійної діяльності, яка максимально відповідає особистісним якостям 
і потребам ринку праці.

Реалізована ідея про рівноправну взаємодію особистості і суспіль-
них структур (позашкільні та дошкільні заклади, загальноосвітні школи, 
міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні, спеціаль-
ні загальноосвітні школи і вищі навчальні заклади, служби профорієнтації, 
органи, які регулюють використання трудових ресурсів, а також підприєм-
ства, 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-еконо-
мічним 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 про-
блема засвоєння учнями адекватних розумінь професійної діяльності з огляду 
на професію, що обирається, і власних можливостей їх 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 на-
вчально-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 оточую-
чому 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 та в процесі спілкування на відпочинку. Що є головним в жит-
тєвому 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].
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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 про-
форієнтаційної діяльності (ділові ігри, групи за інтересами, факультативи, 
суспільно корисна праця, індивідуальні співбесіди тощо) формується до-
бросовісне ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини і суспіль-
ства, орієнтир на вибір професії, розвиток інтересу до трудової діяльності. 
У підлітків IV – VІІ класів формується усвідомлення власних інтересів, зді-
бностей, суспільних цінностей, пов’язаних з вибором професії і свого місця 
в суспільстві. При цьому майбутня професійна діяльність для підлітка є шля-
хом 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 оби-
рається. Надається допомога в індивідуальному консультуванні щодо вибору 
професії, а в разі необхідності – визначення стратегії опанування запасного 
варіанту. Завершальним етапом є робота з учнями Х – ХІ класів профорієнта-
ційна діяльність на базі поглибленого вивчення тих предметів, до яких вияв-
ляється 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 сфор-
мованості 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 компонен-
тів на етапі вибору професії, де його ефективність визначається між узгодже-
ністю психологічних можливостей особистості та змісту і вимог професій-
ної 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 на-
прям професійної діяльності, щоб максимально реалізувати себе в ній.

Перехід до нового соціально-економічного устрою в Росії зумовив змі-
ну 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 
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тощо. Новий господарський механізм, зорієнтований на ініціативність, сти-
мулювання людських можливостей та творчих здібностей, створює умови 
для вільного вибору особистістю життєво-професійного шляху. Відповідно 
система загальної середньої освіти надає школярам допомогу в адаптації до 
нових виробничих відносин за рахунок створення умов особистісного пси-
хологічного росту та підвищення рівня інформативності в різних аспектах 
сучасної праці.

Результатом процесу професійного самовизначення старшокласників є 
вибір майбутньої професії. Допомога російським школярам у виборі про-
фесії 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 осо-
бливості), 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-почуттє-
вому – адекватність самооцінки і прийняття себе в позитивному переживанні; 
в регулюючому – здатність до самоконтролю над своєю поведінкою і пси-
хічною 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 відчут-
тя своєї природної індивідуальної цінності, розвиток в учнів готовності до 
вільного вибору того чи іншого варіанту власного професійного майбутнього 
[10, с. 6].

«Образ «Я» є ядром, навколо якого формуються провідні мотиви особи-
стості [13, с. 539], зокрема й у виборі професії. Сформованість «образу «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, спілкуван-
ня 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 фор-
мування «образу «Я» у співвідношенні його зі світом професій і з наступ-
ним напрацюванням в учнів умінь складати особистий професійний план 
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у новому навчальному курсі «Твоя професійна кар’єра». Завданням його є 
підвищення рівня професійної компетенції учнів та формування у них по-
зитивного сприйняття і відчуття власної 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 фор-
мулою «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 цілеспря-
мовано допомагає учням передати новий вид знань. Вона передбачає викори-
стання в роботі з учнями комплексу методик, які забезпечують можливість 
отримання кожним учнем інформації про свої індивідуальні психологічні яко-
сті [13] та їх відповідність вимогам тієї чи іншої професії, а також можливості 
розвитку їхніх психологічних якостей. Програма розвиваючої психодіагнос-
тики охоплює шість напрямів, які характеризують індивідуальні психологічні 
ресурси особистості: психофізіологічний – психіка і поведінка виявлення 
основних якостей нервової системи; мотиваційний – особистісні нахили і ін-
тереси, 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 осо-
бистості 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 – взає-
модії з людьми. Таким чином, розвиваюча психодіагностика є елементом 
профорієнтаційної роботи, оскільки в умовах психологічного самопізнання 
в учнів формується «образ «Я» в поєднанні когнітивної, емоційно-почуттє-
вої, 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 пра-
ці, 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 скла-
дові, диференціювати їх, узагальнювати і виділяти основні ознаки, які визна-
чають зміст і структуру праці. Здатність аналізувати професійну діяльність 
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формується в учнів за допомогою професіографії, предметом вивчення якої 
є професії та їх класифікація, а результатом професіографічного досліджен-
ня – професіограма.

Діалектика загального, особливого та індивідуального дає змогу виді-
лити рівні професіографічного опису професійної діяльності. Опис профе-
сійної діяльності визначає загальні орієнтири суб’єкта у світі праці за ра-
хунок 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), со-
ціально-психологічні (самостійність, індивідуальність, колективність праці), 
емоційно-вольові (міра напруження і відповідальності) складові професій-
ної діяльності. Дослідники виділяють 53 складові, які утворюють сім типів 
класифікації: предмет праці (людина, техніка, природа, знакова система, ху-
дожній образ); мета праці (гностична, перетворювальна, досконала); засоби 
праці (ручні, напівмеханізовані, механізовані, автоматичні, функціональні); 
проблемність трудових ситуацій (робота за алгоритмом, розв’язання про-
блем); колективність процесу праці (індивідуальна, колективна робота); від-
повідальність у праці (моральна, матеріальна); умови праці (побутові, на від-
критому повітрі, мікрокліматичні, специфічні). Дані кваліфікаційні складові 
дозволяють використовувати модульний принцип опису професії у вигляді 
формули професії. Інформаційно-довідковий опис спрямовано на виокрем-
лення 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 об-
межень до професійної діяльності зазначаються нормативні характеристики. 
На цьому рівні опису використовується інформаційно-методична психограма 
і психографічна характеристика професії. Інформаційно-методична психо-
грама 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 індиві-
дуальними інтересами та особливостями працівника.

Психічні процеси, функції, способи їх реалізації професіоналом, збері-
гання і переробка інформації, можливості керування увагою, емоційно-во-
льовою сферою, психомоторикою, особистісні характеристики зумовлюють 
психографічний опис. Отримуючи професіографічну інформацію, вивчаючи і 
осмислюючи зміст праці та його вимоги до особистості, учень розвиває здат-
ність до аналізу професійної діяльності. У цьому процесі вчитель включає 
учня в саморозвиток, самопідготовку, самоосвіту, самовиховання засобами 
довідникової, технологічної та методичної літератури.
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Для формування в учнів здатності до аналізу професійної діяльності ви-
користовуються й інші прийоми: навчання умінню виявляти кваліфікаційні 
ознаки професійної діяльності, проводити порівняльний аналіз професій і ви-
значення 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 пара-
метрів діяльності персоналу, формули професії; включення в практику інди-
відуальної 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 конкрет-
ні види професійної діяльності; моделюють елементи різних видів професій-
ної діяльності; визначають рівень готовності учнів до виконання професійних 
проб; забезпечують умови для якісного виконання професійних проб. Процес 
професійних проб передбачає актуалізацію отримання знань і розуміння виду 
професійної діяльності, формування початкових умінь і розуміння уявлень 
про себе у процесі випробування властивостей суб’єкта професійної діяль-
ності. 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 прак-
тичних знань, які моделюють основні характеристики предмета, завдання, 
умови і знаряддя праці, ситуації з виявлення професійно важливих якостей, 
що дає учням змогу 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 професій-
ного самовизначення. Практичний етап проби складається з трьох напрямів і 
трьох рівнів складності. Перший рівень вимагає від учнів сформованості про-
фесійних умінь, достатніх для реалізації на рівні виконання. Другий рівень 
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має виконавчо-творчий характер, в ньому передбачаються елементи раціо-
налізації професійної діяльності. Третій рівень вимагає від учнів планування 
своєї роботи, постановки мети, аналізу результатів професійної діяльності.

Інтеграція технологічного, ситуативного і функціонального аспекту доз-
воляє створити цілісний образ професії [7]. Технологічний аспект характе-
ризує операційну сторону професії і дає змогу виявити рівень оволодіння 
учнями певними професійними уміннями. У завдання цього аспекту входять 
вправи з відпрацювання прийомів роботи знаряддями праці, які використо-
вуються 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 осмис-
лених дій на основі досвіду і знань, отриманих в процесі підготовки до вико-
нання проби. Функціональний аспект відтворює структурно-функціональну 
сторону професійної діяльності. Його завдання спрямовані на моделювання 
професійної діяльності в цілому і активізують потреби, установки, цілі, мо-
тиви, 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, передбачають 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 про-
ведення проб школярі VIII ‒ ХІ класів пробують свої можливості за типами 
професій: людина-людина, людина-природа, людина-техніка, людина-зна-
кова 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 усіх видах професійної 
діяльності, що допомагає йому максимально проаналізувати свої здібності, 
можливості, потреби відповідно до особливостей і вимог професійної ді-
яльності. Акцентуємо увагу ще на одному аспекті, що впливає на похиб-
ку психолого-педагогічних рекомендацій – консультант у процесі бесіди 
має уточнити минулий досвід учня, який міг вплинути на його професійні 
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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, передба-
чаються діагностичні і навчальні можливості. Вона моделює реальну про-
фесійну діяльність, стимулює формування адекватної самооцінки рівня го-
товності до професії, що обирається, і сприяє реалізації принципу вільного 
професійного самовизначення.

Особливого значення набуває оцінка здатності особистості до вибору про-
фесії, 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 регу-
лювання, корекцію та прогноз найважливішого життєвого процесу – про-
фесійного самовизначення. Розвиток професійного самовизначення учнів 
стимулює в їхній свідомості зміни, які обумовлені: розвитком умінь самоа-
налізу, накопиченням допрофесійного і професійного досвіду; можливістю 
формування здатності особистості вибирати професію, яка відповідає її ін-
тересам, 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 обра-
зів-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 професій-
ної 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 екс-
пертні 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 ви-
бору професії підтверджується обчисленням показника відповідності обраної 
професії схильностям та можливостям учня [4, с. 14].
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Так, аналіз свідчить, що як в Україні, так і в зарубіжних країнах пере-
хід 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, інте-
лектуальність, володіння інформаційно-комунікативними технологіями, соці-
ально-професійна мобільність, схильність до комерційного ризику, здатність 
приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність тощо. У системі 
господарювання виокремлюються особистісні складові – ініціативність, сти-
мулювання людських можливостей та творчих здібностей, створення умов 
для побудови соціально-професійної траєкторії. Відповідно можливості та 
зусилля системи загальної середньої освіти, територіальної 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.

1.11. Компетентнісний підхід до створення соціально-професійно 
зорієнтованих підручників для старшокласників

(Піддячий М. І.)

На різних етапах розвитку людини та суспільства формування особи-
стісних цінностей і якостей здійснюється за допомогою як оточую-

чого середовища, так і вибудуваного інформаційного поля, складовою якого 
є підручник.

Розробка навчальних підручників для старшої школи, підвищення рівня 
їх функціональності викликають особливий інтерес учених на даному ета-
пі розвитку навчальної книги. Напрямами підручникотворення для старшої 
профільної школи є: соціально-професійне орієнтування старшокласників; 
виокремлення причин та механізмів подолання соціально-економічної неста-
більності, 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 про-
цес адаптації, індивідуалізації та інтеграції у соціальних прошарках. На су-
часному етапі учням важливо уникнути динаміки формування страхів та 
переживань, зростання агресії, невпевненості в майбутньому, в формуванні 
соціальної орієнтації та здобутті професії потрібної суспільству. Стратегіч-
ним 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 особи-
стісні та суспільні соціально-життєві потреби.
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У значній мірі виокремлення компетентнісного підходу в диференційова-
ному 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 ком-
петентнісної освіти на практичні досягнення, на формування досвіду жит-
тєдіяльності, 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 навчаль-
но-виховний зміст у процесі підручникотворення на різних етапах розвит-
ку особистості із врахуванням ступеня розвитку суспільства представили 
у своїх наукових доробках В. Г. Бейлінсон, І. Д. Бех, Н. М. Бібік, С. М. Бон-
даренко, П. П. Блонський, Н. М. Буринська, М. С. Вашуленко, В. П. Волин-
ський, 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. Лер-
нер, 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. Су-
хомлинський, Н. Ф. Тализіна, К. Д. Ушинський, С. Е. Трубачова, М. Д. Ярма-
ченко 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 компетентно-
стей є знання, уміння, навички. Оскільки компетентність включає не лише 
когнітивну (знання) і операційно-технологічну (уміння) складові, а й моти-
ваційну, етичну (ціннісні орієнтації), соціальну і поведінкову оволодіння нею 
потребує організованості, значного інтелектуального розвитку: абстрактного 
мислення, саморефлексії, визначення власної позиції, самооцінки, критич-
ного 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. Та-
кий підхід передбачає їх певну ієрархію: найважливіші, основні, ключові, 
багатофункціональні, надпредметні і багатовимірні тощо.
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Ключові компетентності основані на якостях особистості і проявляються 
в певних способах поведінки, які спираються на психологічні функції лю-
дини, мають широкий практичний контекст, наділені високим ступенем уні-
версалізації. Диференціювання освіти зорієнтоване на конкретні навчальні 
досягнення, рівень сформованості яких дає змогу функціонувати в навчаль-
ному і життєвому середовищах, що сприяє оволодінню соціальним досвідом, 
навичками життя й трудової діяльності у межах обраного соціально-еконо-
мічного середовища.

Основним засобом навчання є підручник, оскільки він носій змісту осві-
ти і засіб забезпечення його засвоєння. Відповідно підручник для старшої 
школи виконує функцію дидактико-методичного характеру в напрямі компе-
тентнісно 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 різнома-
нітної інформації й використання набутих знань, вмінь і навичок у процесі 
вирішення поставлених завдань.

Підготовка змісту підручника, з метою виховання і навчання учнів за-
безпечуватиметься співпрацею освітньої науки і практики шляхом вибудови 
освітньо-наукових і виховних систем [5]. Знання, праця, технології, сиро-
вина 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 міне-
ральних 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 розробля-
ють, впроваджують і постійно удосконалюють наукоємні технології й продук-
цію, 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 відбу-
ваються у сучасній педагогічній науці і освітній практиці, виокремлюються 
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наступні функції сучасних підручників: інваріантні – інформаційна, тран-
сформаційна, мотиваційна; варіативна – розвиток пізнавальних можливостей 
учнів, дослідницька, практична, самоосвітня [12].

У суспільно-гуманітарному напрямі профілізації (економічний навчаль-
ний профіль) засобом підручника старшокласник має отримувати інформа-
ційний ресурс оцінки світового господарства. Аналіз концепцій розвитку 
суспільств дає змогу сформувати уявлення про соціально-економічний устрій. 
Наприклад: агросировинні суспільства й економіки, базовані на ресурсно-ви-
добувному капіталі; науково-технологічні й індустріально-промислові, ке-
ровані 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. На-
приклад додана вартість на: транспортуванні природно-сировинних ресурсів 
становить 1%; виготовленні кольорових телевізорів 16%; виготовленні супер-
комп’ютерів сягає 1700%; виготовленні та продажі супутників, що забезпе-
чують 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 ета-
пі соціально-економічного розвитку є нагальна потреба у побудові освітньої 
системи, спрямовуючої старшокласників до агро-сировинного, науково-тех-
нологічного й індустріально-промислового, інформаційно-комунікативного, 
морально-духовного цілепокладання. За допомогою викладеної в підручнику 
інформації старшокласник усвідомлює, що в Україні, як і в кожній розвине-
ній 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 сис-
теми знань про людину у змісті соціально-професійно орієнтованого підруч-
ника 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 
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перспективи цих процесів, науково обґрунтовують і прогнозують майбут-
нє. 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 вироб-
ничих процесів тощо.

Ми живемо у вік бурхливої науково-технічної революції, яка є виявом на-
уково-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 викли-
ками 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-матеріаль-
ний зміст, але й формування духовної і морально-етичної складових особи-
стості. Відповідно до потреб сьогодення старша школа через підручник фор-
мує в старшокласників рівень національної свідомості, достатньої життєвої 
компетентності, соціально-професійного розвитку, необхідної комп’ютерної 
грамотності, уміння опрацьовувати інформацію, володіння іноземними мо-
вами 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 сформова-
ність у старшокласників недостатніх для життя і самозабезпечення вмінь, 
потрібних для розв’язання практичних завдань на основі використання здо-
бутих знань. Аналіз показує, що зміст підручників у старшій школі пере-
обтяжений 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 навантажен-
ня старшокласників, зумовлене невідповідністю змісту освіти і навчальних 
технологій їхнім психофізіологічним особливостям та можливостям, що галь-
мує гармонійний розвиток, негативно впливає на стан здоров’я і мотивацію 
навчання…
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Зміни, що відбуваються у суспільствах та регіональних середовищах спо-
нукають педагогічну науку на розробку у підручниках змісту, спрямованого 
на вивчення наявного та перспективного світоустрою за певними принци-
пами і законами розвитку суспільств і держав. Це сприяє формуванню ком-
петентностей старшокласників, які дозволять їм функціонувати в умовах 
швидкозмінних соціально-професійних систем.

Очевидно, що шлях вирішення цієї проблеми знаходиться в площинах 
зміни суспільної ситуації та розробки науково обґрунтованого, практико орі-
єнтованого 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.
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РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ 
В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

У розділі аналізуються провідні тенденції розвитку профорієнтації учнів в умовах профільного середовища профільної школи; психоло-
го-педагогічний аспект підготовки молоді до професійної діяльності; мо-
дель підготовки старшокласників до майбутньої професійної діяльності; 
завдання, зміст і структура профінформаційного і профконсультаційного 
комплексу; зміст, структура професіографічної діяльності школярів, вибір 
і використання психолого-педагогічних засобів у її організації; політехнічний 
підхід у формуванні професійної спрямованості; співпраця системи загаль-
ної середньої освіти з соціально-економічними об’єктами в прогнозуванні 
розвитку професій і професійної траєкторії школярів із врахуванням стану 
ринку праці; завдання загальноосвітньої ланки; розвиток творчості та про-
фесійної самосвідомості старшокласників, їх професійно важливих якостей; 
уточнення і коригування соціально-професійного статусу.

2.1. Організація професійної орієнтації в Україні та країнах 
з розвинутою ринковою економікою

(Туташинський В.І.)

Організаційні засади професійної орієнтації в Україні розроблялися 
відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, законів 

України «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про сприяння соціаль-
ному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття», «Про ос-
нови соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів 
в Україні», «Основ законодавства України про охорону здоров’я», положень 
конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Концепції держав-
ної системи професійної орієнтації населення та інших нормативно-правових 
актів з питань професійної орієнтації. а також з урахуванням практичного 
досвіду цієї роботи у розвинутих країнах світу.

Вперше за часів незалежності України організаційно-педагогічні засади 
професійної орієнтації учнів як систему нормативних вимог було визначено 
в Положенні про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, затвердже-
ному спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства праці 
України, Міністерства у справах молоді і спорту України від 2 червня 1995 
року №159/30/1526 [1]. 

У зазначеному Положенні визначено завдання і функції професійної орі-
єнтації, зміст профорієнтаційної роботи навчальних закладів.
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Відповідно до Положення основними завданнями профорієнтації є:
• ознайомлення учнів і вихованців з професіями та правилами вибору 
професії;

• виховання спрямованості на самопізнання і власну активність як ос-
нову професійного самовизначення;

• формування вмінь зіставляти свої здібності з вимогами конкретної 
професії та складати на цій основі реальний професійний план;

• розвиток професійно важливих якостей особистості. 
У Положенні визначено також компетентності, яких мають набути учні 

на кожному етапі професійної орієнтації, та результати профорієнтаційної 
роботи. А саме: на початковому (пропедевтичному) етапі в початковій школі 
забезпечується ознайомлення учнів у процесі навчальної, позакласної та по-
зашкільної роботи з найпоширенішими професіями, виховання позитивного 
ставлення до різних видів трудової і професійної діяльності, інтересу до пі-
знання своєї особистості; формування початкових загально трудових умінь і 
навичок, здатності до взаємодії з іншими особами в процесі діяльності тощо.

Результатом цього етапу профорієнтаційної роботи школи І ступеня є 
сформоване ставлення до себе, суспільства і професійної діяльності. 

На наступному – пізнавально-пошуковому етапі в основній школі фор-
муються ціннісні орієнтації, мотивація самопізнання, установки на власну 
активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною ді-
яльністю; забезпечується систематичне ознайомлення учнів з професіями 
у навчальному процесі; засвоєння умінь здійснювати самоаналіз та самоо-
цінку з метою усвідомлення власної професійної спрямованості; проводиться 
консультування щодо вибору профілю подальшої освіти та форм трудової 
підготовки.

Результатом профорієнтаційної роботи на цьому етапі, відповідно до По-
ложення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, має бути вибір 
напрямку (профілю) навчання, продовження освіти у 8-9-х класах. Допро-
фільна підготовка, як складова профорієнтаційної роботи, у цьому Положенні 
не визначається, оскільки на час розробки Положення вона не передбачалася 
в структурі загальної середньої освіти.

На базовому (визначальному) етапі в старшій школі було передбачено 
вивчення наукових основ вибору професії, класифікаційних ознак професії, 
вимог професій до людини, основних професійно важливих якостей, правил 
вибору професії; засвоєння методик самопізнання, самооцінки, розвитку ін-
дивідуальних професійно важливих якостей; формування вміння зіставляти 
вимоги, необхідні для набуття конкретної професії, з власними можливостя-
ми та кон’юнктурою ринку праці; створення умов для випробування своїх зді-
бностей у різних видах трудової діяльності; консультування відносно вибору 
професії та навчального закладу, а також проведення професійного добору.
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Результатом базового (визначального) етапу професійної орієнтації уч-
нів школи ІІ ступеня має бути сформованість особистісно значимого смислу 
вибору професії, певної професійної спрямованості, професійне самовизна-
чення учнів, готовність до зміни професійної спрямованості та переорієнтації 
на суміжні професії чи інші види діяльності, відповідно до індивідуальних 
особливостей учнів.

Системоутворюючим у здобутті навчальних компетентностей, необхідних 
для професійного самовизначення, відповідно до Положення про професійну 
орієнтацію молоді, яка навчається, був курс «Вибір професії» у 9-х класах 
загальноосвітніх навчальних закладів. Викладання цього курсу, а також про-
ведення профдіагоностичних обстежень особистості та індивідуальних про-
фесійних консультацій, координація профорієнтаційної роботи з учнями по-
кладалися на практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів.

На етапі професійного навчання, згідно Положення, повинно забезпе-
чуватися здобуття професійної підготовки; адаптація до професійного на-
вчального закладу і нового соціального статусу; формування професійної 
мобільності, готовності до продовження освіти і самовдосконалення; роз-
виток професійних інтересів і професійно важливих якостей; уточнення по-
дальшої професійної перспективи. Результат цього етапу роботи має бути 
підготовлений конкурентоспроможний на ринку праці кваліфікований робіт-
ник, спеціаліст, готовий до активної професійної діяльності та переорієнтації 
на певну професію.

На адаптаційному етапі створюються умови для професійного зростання, 
повноцінної реалізації особистості в професійній діяльності; відбувається 
пристосування, звикання до трудового колективу, професії та нового соці-
ального статусу.

З метою адаптації учнів до професійної діяльності проводиться виробни-
ча практика, по можливості в тому трудовому колективі, де в майбутньому 
передбачається їх працевлаштування. Результат профорієнтаційної роботи з 
учнями школи ІІІ ступеня – повноцінна реалізація особистістю її потенційних 
можливостей у професійній діяльності. 

Отже, в Положенні про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, 
визначено основні етапи профорієнтаційної роботи відповідно до структу-
ри школи, яка передбачала разом із загальноосвітньою підготовкою також 
здобуття професійної освіти, але не мала в своїй структурі допрофільної 
підготовки та профільного навчання. 

На час розробки і затвердження Положення про професійну орієнтацію 
молоді, яка навчається, лише окремі загальноосвітні навчальні заклади були 
профільними. Не було експериментально обґрунтованої моделі професійної 
орієнтації, адаптованої до нових економічних умов та нової структури школи. 
Ще не було державних стандартів загальної середньої освіти. Недостатньо 
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розробленими були посадові обов’язки практичного психолога, профконсуль-
танта, методиста з професійної орієнтації тощо.

В Україні також не було урегульовано загальні питання нормативно-пра-
вого забезпечення профорієнтаційної роботи з населенням, єдність методо-
логічних підходів та скоординована діяльність усіх суб’єктів професійної орі-
єнтації. Цю проблему мало вирішити прийняття Положення про організацію 
професійної орієнтації населення, що було затверджено спільним наказом 
Міністерства праці України, Міністерства освіти України та Міністерства 
соціального захисту населення України від 31 травня 1995 р. №27/169/79, за-
реєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 1995 р. за №190/726.

Зазначеним нормативно-правовим актом було визначено основні завдання 
з організації системи професійної орієнтації та її функції, узгоджено повно-
важення центральних органів виконавчої влади щодо проведення профорієн-
таційної роботи з різними категоріями населення, а також окреслено управ-
ління системою професійної орієнтації населення, її організацію, кадрове та 
фінансове забезпечення профорієнтаційної роботи.

Положення про організацію професійної орієнтації населення є міжга-
лузевим і міжвідомчим, обов’язковим для виконання усіма установами, ор-
ганізаціями та підприємствами України, які займаються питанням профе-
сійної орієнтації. Воно стало базовим у нормативно-правовому регулюванні 
профорієнтаційної роботи в Україні, а також важливим кроком у подоланні 
безробіття, що у той час зростало.

На початку 90-років, ставши на шлях побудови ринкових відносин, 
Україна зіткнулася з проблемою масового безробіття серед населення, тому 
створення нормативно-правової бази профорієнтації сприяло соціальному 
захисту населення, у тому числі й молоді. 

Професійна орієнтація учнів до прийняття нових нормативно-правових 
актів в Україні не вважалася загальношкільним завданням і покладалася в ос-
новному на вчителів трудового навчання, вчителів інших предметів, класних 
керівників, які проводили певну профінформаційну роботу. Однак вони не 
могли забезпечити системність і належний психологічний супровід цієї роботи.

Зважаючи на зазначене, та оскільки у переважній більшості навчальних 
закладів не було спеціалістів з професійної орієнтації, у Положенні про про-
фесійну орієнтацію молоді, яка навчається, було передбачено можливість 
введення у штатний розклад середніх загальноосвітніх, навчально-вихов-
них закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійних 
навчальних закладів посад практичних психологів-профконсультантів або 
методистів з профорієнтації. Аналіз кваліфікаційної характеристики практич-
ного психолога, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 
28.12.2006 №864 показує, що серед чисельних обов’язків практичний психо-
лог повинен проводити психолого-педагогічну діагностику готовності дітей 
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до навчання, допомагати у виборі загальноосвітнього навчального закладу, 
профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку дитини, плану-
вати, розробляти, впроваджувати в практику розвиваючі, корекційні програ-
ми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших 
особливостей дітей, сприяти пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, 
вибору молоддю професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей. 
Проте, як показують наші спостереження та практика роботи загальноосвіт-
ніх навчальних закладів, один практичний психолог не забезпечує належної 
організації профорієнтаційної роботи в школі та супровід індивідуальної 
траекторії розвитку кожного учня. 

Суттєву допомогу в організації профорієнтаційної роботи в школі може 
надавати соціальний педагог – спеціаліст з виховної роботи, покликаний 
створювати сприятливі умови для розвитку і соціалізації особистості, коор-
динувати впливи педагогів, батьків, учнівського колективу, соціуму на учня. 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 
№864 соціальний педагог повинен виконувати діагностичні, прогностичні, 
консультативні, захисні, профілактичні, соціально-перетворювальні та ор-
ганізаційні функції.

Робота соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу пе-
редбачає допомогу учням у професійному самовизначенні, проведення соці-
ально-психологічної діагностики за допомогою педагогічних спостережень, 
моніторингу, соціологічного опитування, інтерв’ю, експертного прогнозу, 
природного експерименту, біографічного методу дослідження, тестів, соці-
ометрії, а також вивчення умов виховання учнів, створення корекційних та 
адаптаційних програм.

До функціональних обов’язків соціального педагога відносяться індиві-
дуальна та групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження 
учнів, педагогічних працівників, батьків, класів, груп, корекційно-відновлю-
вальна та розвивальна робота з учнями, а також проведення індивідуальних 
консультацій та профконсультацій (включаючи бесіди з батьками, педагога-
ми) без проведення психодіагностичної роботи.

Специфіка роботи соціального педагога визначає необхідність співпраці 
з психологом, спеціалістами медико-психолого-педагогічної консультації, 
лікарями, шкільною медичною сестрою, спеціалістами служби у справах 
дітей, фахівцями центру зайнятості населення, батьками учнів та їх опіку-
нами тощо. 

Проте, соціальний педагог, як правило, охоплює профілактичної роботою 
дітей, які потребують соціального захисту, або схильні до девіантної поведін-
ки і не достатньо підготовлений для того, щоб провести якісну діагностику 
інтерпретацію психологічних і медико-фізіологічних досліджень, організу-
вати професіографічну діяльність учнів та надати професійну консультацію. 
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Певні можливості для супроводу індивідуальної траєкторії учня, для 
сприяння розвитку інтересів та здібностей учнів, коригування особливостей 
їх розвитку та поведінки має, як правило, класний керівник. Однак, аналіз 
планів виховної роботи класних керівників загальноосвітніх навчальних за-
кладів, показує, що в цих документах є окремі розділи, спрямовані на роз-
виток особистості, виховання певних якостей, що ґрунтуються на загаль-
нолюдських цінностях, але більшість із них нагадують перелік заходів до 
календаря пам’ятних дат, що проводяться з усім класом. Цілісної ж системи 
діяльності щодо супроводу індивідуального розвитку особистості в роботі 
класних керівників загальноосвітніх шкіл, як правило, не простежується.

Очевидно, у загальноосвітньому навчальному закладі повинен бути спе-
ціаліст, який знає індивідуальні особливості розвитку учнів, орієнтується 
у ситуації на ринку праці, може координувати профорієнтаційну роботу, до-
помагати учневі визначити індивідуальну освітню траєкторію та через по-
слідовну реалізацію проектів розкривати і розвивати свої інтереси, нахили 
та здібності, знайти своє місце в суспільстві.

Відповідно до Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навча-
ється, відповідальність за організацію проведення профорієнтаційної роботи 
в навчальних закладах покладається на їх керівників.

У навчальних закладах професійну орієнтацію молоді, яка навчається, 
повинні здійснювати практичні психологи, вчителі-предметники, класні ке-
рівники, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі, керівники 
гуртків, бібліотекарі, методисти, медичні працівники. Але для кожного типу 
навчальних закладів існує свій штатний розпис. 

У штатний розпис середніх загальноосвітніх навчальних закладів, 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійних навчальних 
закладів, згідно Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навча-
ється,повинні вводитися посади практичних психологів-профконсультантів 
або методистів з профорієнтації.

На сьогодні до штатного розпису міжшкільних навчально-виробничих 
комбінатів уже введено посаду методиста з профорієнтації. Його обов’язки 
було розроблено у п. 36 Положення про міжшкільний навчально-виробничий 
комбінат:

Методист з профорієнтаційної роботи:
• організовує роботу профорієнтаційної служби комбінату;
• надає методичну допомогу з профорієнтації вчителям, майстрам ви-
робничого навчання;

• проводить роботу по забезпеченню професійного самовизначення уч-
нів, упередженню помилок у виборі професії;

• координує роботу психологічних служб з профорієнтації, профорієн-
таційну роботу комбінату, шкіл, базових підприємств.
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Детальніше обов’язки методиста з професійної орієнтації визначаються 
в його посадовій інструкції та затверджуються директором міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату.

Особистість учня повинна бути у центрі профорієнтаційної роботи і охо-
плюватися усіма суб’єктами профорієнтації.

 Методист 
з професійної 

орієнтації
Профорієнтатор 

ЦЗ

Класний
керівник

Вчителі,
майстри

БатькиУчень
Психолог, 

соціальний 
педагог

Рис. 1.1. Схема взаємодії суб’єктів профорієнтації 
 у процесі профільного навчання в МНВК

Однак, на сьогодні існує проблема кадрового забезпечення профорієнта-
ційної роботи. Так, кількість методистів з профорієнтації, які працюють у на-
вчальних закладах та установах системи загальної середньої освіти України є 
не значною. В загальноосвітніх школах недостатньо також практичних психо-
логів та соціальних педагогів. Кількість міжшкільних навчально-виробничих 
комбінатів з 738 у 1986 році скоротилася до 214 у 2011 році.

Суттєво зменшилися контингенти міжшкільних навчально-виробничих 
комбінатів і тому в багатьох МНВК фахівців з профорієнтації немає. В окре-
мих навчальних закладах фахівців з професійної орієнтації називають про-
форієнтологами, але у Державному класифікаторі професій спеціальність 
«профорієнтолог» не визначено.

У Державному класифікаторі професій зазначено посаду профконсуль-
танта, а також фахівців з аналізу ринку праці та з питань зайнятості, які є 
у штатних розписах центрів зайнятості населення. На підприємствах також 
можуть вводитися посади інженерів з профадаптації. Але у штатних розпи-
сах МНВК та загальноосвітніх шкіл таких посад не передбачено, оскільки 
питаннями аналізу ринку праці та стану зайнятості населення відповідно до 
законодавства України про працю повинні займатися структури, підпоряд-
ковані Мінсоцзахисту. Звідси виникає питання щодо координації їх спільної 
з навчальними закладами роботи.
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У районі та місті організація роботи з профорієнтації може бути ефектив-
ною за умови складання та реалізації спільних профорієнтаційних заходів 
центру зайнятості населення, відділу (управління) освіти, управління праці 
та соціального захисту населення, відділу охорони здоров’я, а також підпри-
ємств – роботодавців та громадських організацій. 

Відповідно до законодавства України, розвиток системи професійної 
орієнтації має здійснюватися під час виконання відповідних галузевих 
програм та заходів. Однак, як показує аналіз нормативно-правових актів, ор-
ганізаційних заходів на виконання затвердженого Положення про професійну 
орієнтацію молоді, яка навчається, центральними та місцевими органами 
виконавчої влади протягом 1996-2004 років практично не вживалося, через 
зміни в структурі органів виконавчої влади та відсутність ресурсів для функ-
ціонування системи профорієнтаційної роботи.

Динаміка змін у мережі МНВК показує вплив організаційних заходів на її 
стан. Так, з прийняттям нового Положення про міжшкільний навчально-ви-
робничий комбінат у 1994 році та з утворенням ради директорів МНВК при 
МОН України у 2005 році процес зменшення їх мережі у 1994-1995 роках та 
після 2005 року призупинявся. Отже, необхідним є поліпшення організацій-
ної роботи з професійної орієнтації учнів.

Як показує досвід роботи окремих навчальних закладів (Бориспільського, 
Боярського, Ірпінського МНВК Київської області та ін.), поліпшенню органі-
зації профорієнтаційної роботи та створенню освітнього простору профорі-
єнтації можуть сприяти навчально-методичні кабінети та центри професійної 
орієнтації.

Навчально-методичні кабінети професійної орієнтації учнів функціонува-
ли у більшості МНВК, професійних навчальних закладах та середніх школах. 
На їх базі проводилися засідання кординаційної ради з професійної орієнтації 
та інші організаційні заходи. Вони мали навчально-методичне забезпечен-
ня профорієнтаційної роботи. Проте, на сьогодні навчально-методична та 
матеріальна база багатьох з них застаріла і потребує модернізації, нового 
інформаційного та нормативно-правового забезпечення. Тому насамперед 
необхідною є розробка Типового положення про центр професійної орієнтації 
та нового Положення про кабінет професійної орієнтації загальноосвітнього 
навчального закладу.

Можливим є використання досвіду роботи Центру професійної орієнтації 
учнів, створеного відділом освіти м. Дружківка Донецької області. Центр 
є структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади, 
штатна посада директора центру фінансується відділом освіти, а інші фахівці 
з професійної орієнтації працюють на громадських засадах.

Організаційна структура професійної орієнтації учнів є частиною дер-
жавної системи професійної орієнтації населення і включає дві взаємодіючі 
складові – державну та громадську і передбачає здійснення профорієнтаці-
йної роботи на загальнодержавному, територіальному та базовому рівнях.
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Управління системою професійної орієнтації населення в Україні на 
загальнодержавному рівні до 2011 року відповідно до своїх повноважень 
здійснювали: Мінпраці – щодо соціальних груп незайнятого та зайнятого 
працездатного населення; МОН – щодо дітей дошкільного, шкільного віку 
та молоді, яка навчається; Мінсім’ямолодьспорт – щодо молоді; МОЗ – щодо 
осіб із стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, 
травмою або вродженими вадами розумового та фізичного розвитку, які 
призводять до обмеження життєдіяльності; Міноборони, МВС, інші органи, 
в яких проходять службу військовослужбовці,— щодо допризовників, вій-
ськовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби; інші центральні 
органи виконавчої влади – щодо працюючих та вивільнених осіб.

У зв’язку з реформуванням окремих міністерств зазначені функції тепер 
мають бути покладені відповідно на Мінсоцзахисту, МОНмолодьспорт та 
інші центральні органи виконавчої влади. Нині структура державного управ-
ління професійною орієнтацією в Україні має такий вигляд.

Кабінет Міністрів України

Міжвідомча рада питань 
професійної орієнтації населення

Мінмолодьспорт
України

Мінсоцзахисту
України

Міноборони
України

МОЗ
України

МВС
України

Рис. 1.3. Схема державного управління профорієнтацією в Україні

Науково-методичне забезпечення з питань професійної орієнтації на-
селення на замовлення зазначених центральних органів виконавчої влади 
покладено на НАН України, НАПН України, АМН України та інші наукові 
установи.

Поширення професійної інформації Урядом покладено на Держкомтеле-
радіо України. До висвітлення професійної інформації долучається й укра-
їнське телебачення.

Координацію профорієнтаційної роботи на загальнодержавному рівні 
здійснює Міжвідомча рада з питань професійної орієнтації населення, яка є 
консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
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Організацію профорієнтаційної роботи та за управління системою профе-
сійної орієнтації населення на територіальному рівні повинні забезпечувати 
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Така 
робота може забезпечуватися за допомогою регіональних програм та інших 
скоординованих заходів. 

Однак, аналіз регіональних програм показує, що в останні п’ять років 
лише у кількох містах та районах України було прийнято та реалізувалися 
програми професійної орієнтації молоді. В інших регіонах профорієнтаційна 
робота проводилася, як правило, тільки в рамках заходів державної служби 
зайнятості та окремих навчальних закладів і належним чином не координу-
валася, що знижувало її ефективність.

Отже, координація профорієнтаційної роботи повинна проводитися як на 
державному, так і на регіональному рівнях.

Управління професійною орієнтацією учнів полягає в цілеспрямованій і 
скоординованій роботі навчальних закладів, підприємств, установ, організа-
цій та громадськості, яка забезпечує створення умов, необхідних для розвитку 
професійних інтересів і здібностей та свідомого вибору учнями професії 
відповідно до потреб ринку праці та соціального замовлення.

Сторонами соціального діалогу в профорієнтаційній роботі в Україні 
можуть бути об›єднання організацій роботодавців, профспілки, громадські 
організації та інші інститути громадянського суспільства. При цьому можуть 
використовуватися такі форми взаємодії:

• представництво у громадських органах при органах виконавчої влади 
та органах місцевого самоврядування, органах управління фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування;

• участь у підготовці проектів та висновків щодо проектів законів, ін-
ших актів законодавства з питань або в частині професійної орієнтації, 
сприяння працевлаштуванню та професійному самовизначенню всіх 
соціальних груп і вікових категорій оптантів;

• внесення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази 
профорієнтаційної роботи та сприяння поширенню досвіду профорі-
єнтаційної роботи;

• участь у проведенні наукових досліджень з актуальних проблем про-
фесійної орієнтації шляхом співпраці з науково-дослідними устано-
вами;

• співпраця з питань ресурсного забезпечення роботи з професійної орі-
єнтації та розвитку інфраструктури;

• утворення та організація діяльності недержавних структур, проведен-
ня на їх базі професійної орієнтації; залучення молоді до реалізації 
профорієнтаційних проектів громадських організацій;

• сприяння поширенню професійної інформації;
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• забезпечення професійної адаптації працівників на підприємствах, 
в установах та організаціях, сприяння професійному становленню 
працівників. 

В організації роботи з професійної орієнтації в Україні необхідно врахо-
вувати досвід інших країн.

В країнах з розвинутою ринковою економікою професійна орієнтація має 
свої особливості та напрями розвитку, пов’язані як зі станом розвитку ринку 
праці, модернізацією освіти, застосуванням нових психолого-педагогічних 
технологій, так і з домінуванням певних концепцій професійної орієнтації 
та розвитку професійної кар’єри.

Особливості також є в організації, змісті та кадровому забезпеченні про-
форієнтаційної роботи. Проаналізуємо ці особливості детальніше.

Випробуваною на протязі десятків років та визначеною на законодавчому 
рівні є система професійної орієнтації у Сполученому Королівстві Великої 
Британії. Для неї характерні консерватизм та еволюційність у розвитку про-
форієнтації. У Сполученому Королівстві накопичено значний досвід органі-
заційної роботи з профорієнтації та розвитку професійної кар’єри в ринкових 
умовах. І це закономірно, адже перші бюро з працевлаштування підлітків 
почали створюватися при англійських біржах праці ще в 1909 році. Вони 
відкривалися для сприяння зайнятості молоді та зменшення соціальної на-
пруги, яка посилювалася внаслідок зростання безробіття. Профорієнтація, 
в основному, обмежувалася інформацією про наявні робочі місця та порадами 
щодо вибору професії, яка б відповідала соціальному становищу людини.

З розвитком теорії профорієнтації на зміну профінформаційному підходу 
прийшов діагностичний і все більше уваги стало приділятися психологічним 
методам: використанню тестів для визначення здібностей особистості, спро-
бам співставлення здібностей та вимог до професії.

Віднедавна профорієнтаційна робота у Сполученому Королівстві ґрун-
тується на концепції «професійного зростання». Ця концепція не заперечує, 
що здобувати професію треба відповідно до власних здібностей, але вона 
враховує не тільки професійне зростання оптанта, а й його життєві потреби, 
інтереси та цінності, спосіб життя індивіда, традиції в суспільстві. Підготовка 
до вибору професії та професійна підготовка поєднуються з саморозвитком, 
з допомогою учням у прийнятті власних рішень, життєвим самовизначенням 
особистості.

Організація профорієнтаційної роботи у Сполученому Королівстві на 
різних рівнях забезпечується як органами державного управління, так і міс-
цевими громадами. 

В основу організації британського професійної освіти був покладений 
«Закон про виробниче навчання (Industrial Training Act)», прийнятий 1964 
року. Він започаткував участь держави у питаннях професійної орієнтації, 
значно зміцнив позиції державних центрів професійної підготовки, сприяв 
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розвитку коледжів подальшої освіти (Further education). «Закон про зайня-
тість», прийнятий у 1988 році надав офіційного статусу «Комісії з професій-
ної підготовки», яка стала національним органом управління професійною 
освітою і підготовкою кадрів. Нині Комісія організовує роботу щодо забез-
печення економіки фахівцями, здатними адаптуватися до умов, що постійно 
змінюються. Вона відіграє провідну роль в політиці уряду щодо професійної 
підготовки кадрів, відповідно до вимог сьогоднішнього і майбутнього вироб-
ництва. Основним завданням Комісії з професійної підготовки є розробка 
заходів щодо поліпшення системи професійної освіти, забезпечення відпо-
відності підготовки кадрів вимогам ринку праці.

У системі освіти профорієнтаційну роботу забезпечують коледжі подаль-
шої освіти (Further Education). Навчальними програмами коледжів передба-
чено проведення практичних занять з різних видів діяльності, які становлять 
основу багатьох професій. Тривалі навчальні курси, можуть розбиватися на 
окремі модулі, які гнучко поєднуються один з одним.

Сполучене Королівство, як відзначає О. Локшина, є прикладом стандар-
тизації освіти в умовах децентралізованого підходу на рівні навчальних про-
грам. Термін «стандарт» у змісті загальної середньої освіти в цій країні не 
застосовується. Законом про реформу освіти, прийнятим 1988 року, запрова-
джено національний курикулум, який відіграє роль стандарту базової освіти 
для Англії, Уельсу та Північної Ірландії і передбачає професійно орієнтоване 
навчання. 

Професійно орієнтоване навчання у Сполученому Королівстві з 2004 року 
є обов’язковим для усіх учнів на четвертому (заключному) ключовому його 
етапі. Цей етап навчання складається з таких взаємопов’язаних складових:

• «навчання в процесі роботи», що створює умови для набуття досвіду 
роботи на підприємствах під час практики або часткову зайнятість 
після уроків;

• «навчання про роботу», що передбачає здобуття знань про професії 
та умови роботи у процесі вивчення професійно орієнтованих курсів 
і тем;

• «навчання для роботи», у процесі якого формуються необхідні для 
отримання роботи вміння і навички (проходження співбесіди, прийг-
няття рішень, робота в команді тощо) с. 203.

Значну роль у профорієнтаційній роботі відіграють психолого-педагогічні 
технології. Застосовуються імітаційне моделювання (ділові ігри, моделю-
вання виробничої діяльності), тренінги. Поширеними в профорієнтаційній 
роботі є також спостереження за робочими процесами під час відвідування 
різних підприємств. Більше того, подекуди у школах створюються міні-під-
приємства, в яких учні самі утворюють підприємство, що виробляє товари 
або надає послуги, здійснює маркетингову діяльність, продаж продукції та 
надання послуг. Участь у таких проектах надає молоді можливість проявити 
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активність у виборі сфери професійної діяльності та навчитися підприєм-
ницьким навичкам.

Завдяки залученню до бізнесової діяльності учні британських коледжів 
під час навчання можуть визначити, що саме їм більше подобається робити 
і вибрати свою майбутню професію.

Британські коледжі мають тісні зв’язки з місцевою громадою, ринком 
праці та підприємцями. Маючи можливість брати участь у роботі правління 
і консультативних комітетів коледжів, підприємці одержують можливість 
організовувати професійні курси, впливати на зміст навчання.

Велику підтримку молоді з питань профорієнтації надає Служба профе-
сійної кар›єри, яка функціонує у структурі Міністерства зайнятості Сполу-
ченого Королівства. Служба професійної кар›єри має широко розгалужену 
мережу на регіональному і місцевому рівнях. Місцеві органи цієї служби 
несуть відповідальність за профорієнтаційну роботу, послуги і працевлаш-
тування учнів та молоді, що тільки розпочинає своє трудове життя. Сприяє 
питанням профорієнтації в Сполученому Королівстві Центральна рада з про-
фесійної підготовки. 

На місцевому рівні в Англії діють галузеві ради (TECs), які складаються 
з підприємців, фахівців, яких призначає міністр освіти (для Шотландії – дер-
жсекретар з питань Шотландії) і профспілок. Галузеві ради готують реко-
мендації щодо змісту і тривалості навчальних програм для різних професій, 
кваліфікації студентів та інструкторів, методів та стандартів кваліфікаційних 
іспитів. Таким чином забезпечується державно-громадське управління про-
форієнтаційною роботою.

У країнах Європейського Союзу допомога учням у професійному самови-
значенні є важливою складовою освіти та політики зайнятості в умовах ринку 
праці, що висуває нові вимоги до людини. Вона спрямована на інноваційний 
розвиток, високі соціальні стандарти життя, подолання та попередження но-
вих кризових явищ в економіці. Проте високий рівень безробіття у країнах 
Європейського Союзу на фоні зниження працездатного населення показує, 
що дотепер проблему професійної орієнтації тут також не вирішено. Проте 
в країнах Європейського Союзу визначеною є стратегія розв’язання цієї про-
блеми та її роль у подальшому розвитку суспільства. 

Комісією Ради Європи наголошується, що професійна орієнтація повинна 
займати ключову позицію при переході до суспільства знань і є інструментом 
політики зайнятості [ ].

Відповідно до Лісабонського стратегічного плану 2010 в країнах Євро-
пейського Союзу розгорнуто створення консультаційних служб, які повинні 
супроводжувати працю людини впродовж усього життя [ ].

У резолюції Європейської Ради міністрів освіти «Про консультування 
протягом усього життя» зазначається, що суспільство знань та необхідність 
навчатися протягом усього життя вимагають зміни в парадигмі консульта-



100

ційної політики. Служби професійної консультації повинні бути доступни-
ми для громадян, спонукати їх розвивати свої компетенції впродовж життя, 
відповідно до вимог ринку праці [ ].

Однією з особливостей організації профорієнтаційної роботи в країнах 
Європейського Союзу є те, що маючи спільну стратегію вирішення цієї про-
блеми, спільний ринок праці, можливості працевлаштування у будь-якій з 
країн ЄС, все ж кожна з них вирішує її по своєму, враховуючи свої умови, 
традиції, стан ринку праці, думку місцевої громади тощо. 

Так, у Німеччині відповідно до Закону про сприяння в працевлаштуванні, 
уся повнота відповідальності за профорієнтаційну роботу та попередження 
безробіття покладається на Федеральне відомство з праці і вимагає надання 
широкої професійної інформації. Її підготовку та поширення забезпечують 
центри професійної інформації, біржі праці та інші установи. 

Особливості історичного розвитку Німеччини зумовили зосередження 
профорієнтаційної роботи не в системі освіти, а в біржах праці, якими реа-
лізується політика зайнятості, спрямована на зменшення рівня безробіття. 

Розвиток психотехніки в Німеччині сприяв тому, що професійних кон-
сультантів для бірж праці у Німеччині розпочали готувати ще з 20-років ми-
нулого століття. Нині в Німеччині вибудувано струнку систему професійної 
орієнтації населення, незважаючи на її місцеві особливості.

Німецька служба профконсультації надає молоді індивідуальні та групові 
консультації, підтримує заходи щодо первинної професійної освіти.

Відповідальність за організацію профорієнтаційної роботи та працевлаш-
тування покладено на профконсультантів Федерального Інституту зайнятості, 
підпорядкованого Мінпраці. 

Особливості організації профорієнтаційної роботи на місцевому рівні 
в Німеччині пов’язані з федеральним устроєм країни. Координацію профо-
рієнтаційної роботи здійснює федеральна комісія та комісії федеральних зе-
мель, до складу яких входять відповідальні за цю роботу від Федерального 
Інституту зайнятості та Міністерства освіти. Значний вплив на прийняття 
рішень щодо ресурсного забезпечення профорієнтаційної роботи має місцева 
громада.

Суттєво відрізняється профорієнтаційна робота з учнями у різних типах 
навчальних закладів Німеччини. На гімназії, реальну, основну та головну 
школи Німеччини покладаються завдання щодо професійної інформації. Учні 
ознайомлюються з професіями та ведуть робочий зошит з інформацією про 
свої професійні наміри, успішність та інші важливі для вибору професії дані. 
Після 6-го класу учні отримують професійну консультацію та рекомендації 
щодо типу школи, де вони будуть навчатися з 7-го класу. У реальній, основній 
та головній школах учні вивчають основи профорієнтації на уроках трудового 
навчання.
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У профільних класах гімназій Німеччини профорієнтаційна робота ви-
будовується по іншому: крім професійного інформування, учні виконують 
проектні роботи, пов’язані з обраною майбутньою сферою професійної ді-
яльності. У 11-12 класах учні вивчають систему курсів за вибором і можуть 
здобути професійну підготовку. Допомогу у виборі курсів надає тьютор, який 
сприяє розвитку учнів за своєю індивідуальною траєкторією. 

Характерною для Німеччини є професійна орієнтація і професійна під-
готовка у виробничих умовах та за дуальною системою, коли професійне 
навчання здійснюється як у навчальному закладі, так і безпосередньо на ви-
робництві, де учні переймають досвід індивідуальної майстерності та здій-
снюють професійну підготовку в умовах виробництва.

Своя система професійної орієнтації склалася також у Франції. З початку 
минулого століття внаслідок трудової міграції та безробіття увага насамперед 
акцентувалася на працевлаштуванні людей. Але вже з 50-тих років перевага 
надавалася визначенню професійної придатності клієнтів за допомогою тестів.

З 70-років головним напрямком профорієнтаційної роботи стало вихо-
вання у молоді здатності правильно здійснювати вибір професії. Реакцією 
на такий підхід у профорієнтаційній роботі стало виникнення в 60-70 роки 
служб, які пропонували бажаючим отримати роботу свої послуги з навчання 
відповідям на питання тестів. Таким чином професійна діагностика дискре-
дитувалася, адже можна було успішно пройти тестування і отримати роботу 
незалежно від професійних нахилів та здібностей. 

Нині у Франції профорієнтаційну роботу забезпечує паралельна струк-
тура трьох національних агентств: Національне бюро з освіти і професійної 
інформації, Центр професійної інформації та орієнтації, а також Національне 
агентство зайнятості. 

Крім поширення професійної інформації, у навчальних закладах з учня-
ми у Франції практикуються оригінальні форми профорієнтаційної роботи з 
використанням спеціально обладнаного автобуса.

Заслуговують на увагу також проблеми і досвід Польщі в організації 
профорієнтаційної роботи, яка значно пізніше від розвинутих країн світу 
розпочала ринкові перетворення в економіці та політиці зайнятості. Ця кра-
їна зіткнулася з багатьма схожими до українських проблемами зайнятості 
та профорієнтації молоді, що пов’язані як з економікою, так і змінами в за-
конодавстві, спадом та реструктуризацією виробництва, посиленням конку-
ренції на ринку товарів і послуг, трудовою міграцією тощо. Структура сис-
теми профорієнтації в Польщі має багато спільних елементів з українською. 
Разом з тим вона включає професійний добір для підготовки спеціалістів, 
чия робота пов’язана з підвищеною небезпекою, що позитивно впливає на 
зниження травматизму і може бути застосовано в Україні. Разом із тим, як 
показало інтерв’ю з учасниками українсько-польського семінару, проведено-
го у 2010 році на базі Ірпінського міського центру зайнятості та Ірпінської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Київської області, польських 
спеціалістів цікавлять розробки українських вчених з питань професійного 
самовизначення, а також нові технології профорієнтаційної роботи, зокрема, 
застосування профорієнтаційних терміналів [ ]. Такий обмін досвідом про-
форієнтаційної роботи є перспективним, як і вивчення особливостей про-
форієнтаційної роботи в інших країнах світу. Привертає увагу, що держава 
активно впливає на політику зайнятості молоді, підвищує соціальні стан-
дарти і гармонізує національне законодавство відповідно до законодавства 
Європейського Союзу, використовує досвід інших країн.

Аналізуючи досвід профорієнтаційної роботи, зупинимося на його осо-
бливостях у США. Пройшовши еволюційний шлях розвитку системи про-
форієнтації, від створення Ф. Парсонсом профконсультаційних бюро до її 
формування на досягненнях сучасної науки, в США запроваджено свої кон-
цептуальні підходи до вирішення проблеми професійної орієнтації.

У 50-ті роки минулого століття А. Маслоу було розроблено нову кон-
цепцію професійної орієнтації – теорію професійного розвитку, в якій ви-
сувається ідея самоактуалізації людини. Під самоактуалізацією розуміється 
бажання особистості самоудосконалюватися, бажання проявити себе, знайти 
практичне застосування своїм здібностям. Ця гуманістична концепція отри-
мала подальший розвиток у працях Е. Гінгсберга, С. Гінзбурга, Дж. Херма, 
С. Аксельрода, які з позицій різних наук – соціології, психології, економіки, 
медицини досліджували процес професійної орієнтації особистості. 

У 1952 році Дж. Сьюпер зробив спробу розробити єдину теорію професій-
ного розвитку особистості. В її основу було покладено такі положення: люди 
відрізняються своїми здібностями та інтересами і навчаються певним про-
фесіям відповідно до своїх якостей; кожна професія ставить свої вимоги до 
людини; особистість повинна відповідати специфічним якостям, які ставить 
професія до людини, проявляти наполегливість у розвитку необхідних вмінь і 
навичок, а також вчитися взаємодіяти з іншими людьми; усе змінюється, крім 
бажання утвердити своє «Я», а отже вступ до професії є тривалим і змінним 
процесом самоствердження; тип кар’єри визначається соціально-економіч-
ним статусом сім’ї молодої людини, її розумовими здібностями і особистіс-
ними рисами, а також можливостями для розкриття свого таланту; розвитком 
у межах етапів життя можна управляти. Стимулюючи формування інтересів 
і нахилів до професії, допомагаючи встановити співвідношення між особи-
стими якостями та вимогами до людини у процесі самоствердження свого 
«Я» як своєрідного компромісу між індивідуальними і соціальними фактора-
ми; компроміс між індивідуальними і соціальними факторами є прийняттям 
ролей, які можуть розігруватися на рівні фантазії дитини, у процесі ділової 
гри, у період трудової практики, а також у самостійній трудовій діяльності; 
задоволеність працею і життям залежить від ступеня адекватності особи-
стісних якостей і ціннісних орієнтацій тим можливостям, які надає людині 
її професійна діяльність.
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Нині професійне самовизначення у США називають психологією кар’єри. 
В американських традиціях (по Дж. Сьюперу) це послідовність і комбінація 
ролей, які людина вибирає неодноразово і виконує протягом життя. Таке ро-
зуміння професійного самовизначення, на наш погляд, близьке до поняття 
«життєве самовизначення». 

З початку 70-х років ХХ століття у школах США було розпочато запрова-
дження програми «Підготовка до кар’єри», розробленої Сіднеєм Морландом, 
а потім – курсу «Розвиток кар’єри», що охоплює навчанням дітей віком від 
5 до 14 років [ ].

Робота, спрямована на вибір свого напрямку діяльності, у школах США 
розпочинається з вивчення індивідуальних особливостей та ознайомлення з 
професіями вже у початкових класах. З метою профорієнтації використову-
ють різні психолого-педагогічні методи: бесіди, анкетування, тестування для 
виявлення інтересів і нахилів, складання індивідуальних планів для продов-
ження навчання на наступному ступені.

У якості базової в «Career Deveiopment» використовується популярна 
у багатьох країнах світу теорія і методика американського психолога Джона 
Голланда, яка ґрунтується на виокремленні за допомогою тесту шести про-
фесійних типів особистості: реалістичного, інтелектуального, артистичного, 
соціального, підприємницького та конвенційного. Провідним напрямком про-
фесійного консультування при цьому є конструктивізм [ ].

Кожна з шістьох тем, що містяться в моделі Дж. Голландка, характеризує 
не тільки тип людини (її темперамент, характер, мотивацію), але й тип робо-
чого середовища, який така людина вважає для себе найбільш сприятливим. 
Кожне з таких середовищ має тенденцію заповнюватися людьми відповідного 
типу, і саме вони, в цілому, переважають там.

У процесі навчання та професійної орієнтації американських учнів за-
стосовуються також тести Девіза Кейрсі, що мають вигляд стандартизованих 
опитувальників, які допомагають у виборі майбутньої професії [ ].

У старших класах на основі результатів тестування створюються групи за 
різними напрямками диференціації навчання та трудової діяльності, забезпе-
чується здійснення учнями професійних проб. 

Відповідно до закону про професійну консультацію, прийнятого в США 
у 1981 році, центральною фігурою при проведенні профконсультації повинен 
бути спеціаліст з відповідною підготовкою: компетентний у віковій психоло-
гії і теорії навчання, високоосвічений і здатний давати поради з різних питань, 
що цікавлять учнів, який має досвід координації діяльності учнів, учителів 
та батьків. Програма підготовки профконсультантів передбачає вивчення 
психології і психогігієни, теорії розвитку особистості, основи підготовки 
до вибору професії, теорію і технологію професійної консультації, аналіз 
роботи в групах, статистичні методи обробки інформації та ін. Шкільний 
профконсультант повинен надавати необхідну інформацію про ринок про-
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фесій, проводити цілеспрямовані спостереження за розвитком учнів, їхніми 
досягненнями, проводити індивідуальні і групові профконсультації, коорди-
нувати роботу вчителів, надавати допомогу батькам з питань вибору професії 
та майбутньої професійної кар’єри учнів [ ]. 

Діяльність шкільних профконсультантів координує профорієнтаційне 
бюро, а також інструктори з профорієнтації місцевих бірж праці. Вони повин-
ні не тільки допомагати учням обрати професію, а й навчити їх вибудовувати 
свою професійну кар’єру.

У департаменті освіти штату один із співробітників займається питаннями 
професійної кар’єри і координує роботу в усіх шкільних округах.

В організаційну структуру профорієнтаційної роботи входять також дер-
жавні і приватні служби зайнятості, які сприяють працевлаштуванню молоді 
та незайнятих осіб, розвитку їх професійної кар’єри. 

З метою професійної апробації підлітки можуть відвідувати, модельні 
центри, навчально-виробничі комбінати, де обирають заняття за своїми на-
хилами. Якщо обрана професія їм не подобається, учні можуть здійснити 
професійні спроби в іншій сфері діяльності. Головне у цій системі робо-
ти досягнути того, щоб нахили учня і його уявлення про обрану професію 
максимально збіглися з вимогами до професії. Така система орієнтації має 
гарантувати успіх у професійній кар’єрі [ ].

Проте, за оцінками експертів, біля 75 %. професій в США потребують 
більш високого рівня освіти, ніж дає середня школа. Крім того, без досвіду 
роботи випускникам навчальних закладів працевлаштуватися дуже складно.

Разом з тим, як показують наші дослідження, для професійної орієнтації 
у США характерними є розвиток взаємовигідної співпраці між школами, 
вищими навчальними закладами та роботодавцями, спостереження за до-
сягненнями учнів з метою залучення до навчання в університетах та праці 
найталановитіших із них. Цей досвід необхідно враховувати у системі про-
форієнтації в Україні, а також створювати умови для навчання, стимулювання 
успіхів обдарованих учнів і роботи молоді в своїй державі та піднесення на 
цій основі інтелектуального потенціалу країни. На це звертають увагу в уря-
дових рішеннях та працях вітчизняних вчених і державних діячів.

Досвід Японії показує, що інтелектуальний ресурс є великою продуктив-
ною силою, якщо створюються умови для його реалізації. Саме на створення 
таких умов спрямовується профорієнтаційна робота в Японії.

У школах Японії з 1972 року використовується методика профорієнтації, 
розроблена С. Фукуяма. В основу методики було покладено три принципи: 
самоаналіз; аналіз професій; професійні проби учнів у різних видах діяль-
ності, а також перевірку здатності до самоаналізу і аналізу професій за до-
помогою розробленого автором Фукуяма-тесту.

Головне у японській системі профорієнтації – реальні професійні про-
би, які забезпечують перевірку теоретичного вибору за допомогою власного 
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трудового досвіду,– відмічається в дослідженнях. Погоджуючись з таким 
висновком, звернемо увагу, що в системі професійної орієнтації, як і в кожно-
му системному утворенні, важливим є кожен її елемент, хоча функції окремих 
елементів системи є різними.

Привертає інтерес розвиток профорієнтаційної роботи в країнах колиш-
нього Радянського Союзу.

Значна увага розробці теорії професійної орієнтації та формування про-
фесійної кар’єри приділяється у Російській Федерації. На державному рівні 
питання профорієнтації в Російській Федерації регулюються законодавством 
про зайнятість населення і пов’язані з розвитком ринкових відносин [, ]. Про-
водяться фундаментальні дослідження з сучасних проблем профорієнтації, 
пов’язані з профільним навчанням та розвитком ринку праці [, ]. Професійна 
орієнтація спрямовується на узгодження психологічних можливостей особи-
стості, змісту і вимог професійної діяльності. Звертається увага на методи-
ки активізації професійного самовизначення, створення профорієнтаційних 
порталів, умови адаптації до соціально-економічних змін. 

На основі досвіду розвинутих країн світу (Англії, Німеччини, США) 
в окремих навчальних закладах Російської Федерації введено посаду тью-
тора, який є проектантом і координатором руху учня по його індивідуальній 
освітній траєкторії. Тьютор (педагог-консультант) найтісніше з педагогічних 
працівників взаємодіє з учнем у організації його навчальної діяльності, до-
помагає створити освітній простір, сприятливий для розвитку та соціаль-
но-професійного визначення учня. 

Однак, діяльність тьютора ще недостатньо визначено у нормативно-пра-
вових актах. Функціональні обов’язки тьютора у різник країнах світу суттєво 
відрізняються. Крім того, професія тьютора не передбачена Класифікатором 
професій та номенклатурою посад у штатних розписах загальноосвітніх на-
вчальних закладів. Її запровадження потребує внесення змін і доповнень до 
Класифікатора професій.

До того ж, розширення штатів загальноосвітніх навчальних закладів ви-
магатиме додаткових видатків з місцевих бюджетів. Тому таке рішення має 
бути не тільки науково обґрунтованим, але й потребуватиме джерел фінансу-
вання для своєї реалізації. Також, насамперед через обмежене фінансування, 
на сьогодні далеко не у всіх загальноосвітніх навчальних закладах уведено 
посади практичного психолога та соціального педагога.

Отже, необхідно вирішити проблему кадрового забезпечення профорієн-
таційної роботи шляхом введення посад методиста з професійної орієнтації 
в МНВК, де вони вже передбачені в штатному розписі, або в НМЦ (мето-
дичних кабінетах) відділів освіти. У загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів 
з урахуванням економічних можливостей країни необхідно ввести посади 
профорієнтатора. 
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Вирішення проблем профорієнтації на сьогодні є важливою соціаль-
но-економічною проблемою. У рекомендаціях ЮНЕСКО, прийнятих ХХVI 
Міжнародною конференцією з освіти, зазначено, що «суспільство не буде 
правильно розвиватися, якщо люди не зможуть правильно вибрати собі про-
фесію, яка відповідає їхнім інтересам і нахилам, і не будуть відчувати задово-
лення від роботи» [ ]. Звідси можна зробити висновок про винятково важливу 
роль профорієнтації в подоланні кризових явищ в економіці та подальшому 
суспільному поступі. 

Відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, наведених у додатках ЮНЕСКО 
про технічну і професійну освіту, професійну орієнтацію треба розглядати 
як безперервний процес і важливий елемент освіти, спрямований на надання 
допомоги всім людям у правильному виборі освіти та галузі професійної 
діяльності, що повинна забезпечити кожному можливість:

а) усвідомити свої інтереси і здібності, навчитися ставити перед собою 
реальні цілі;

б) пройти підготовчий курс освіти або її продовження відповідно до ви-
значених цілей;

в) приймати як на першому, так і на подальших етапах самовизначення 
рішення стосовно своєї професії;

г) полегшити перехід від освіти до праці на будь-якому рівні або етапі
При цьому професійна орієнтація повинна ґрунтуватися на:
а) знанні конкретної людини. Враховувати соціальні чинники, які впли-

вають на її особисті погляди;
б) інформації, яку одержали після об’єктивної оцінки тестів, врахову-

ючи перевірку здібностей; знанні успішності в навчанні і/або досягненнях 
у роботі.

в) інформованості про можливості зайнятості та службового просування;
г) медичних даних, які свідчать про те, чи придатна людина за своїм фі-

зичним станом для роботи за обраною професією [ с. ].
Засади, на яких ґрунтується профорієнтаційна робота в країнах з розви-

нутою ринковою економікою є орієнтиром для розроблення нових концепту-
альних підходів щодо формування системи професійної орієнтації, удоско-
налення її нормативно-правової бази і вказують на ще не вирішені завдання 
і проблеми професійної орієнтації в Україні.

В організації професійної орієнтації учнів необхідно дотримуватися прин-
ципу свободи вибору професії, враховувати не тільки професійні інтереси, 
нахили та здібності учнів, а й можливості кадрового, навчально-методич-
ного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення профорієнтаційної 
роботи, а також зміни на ринку праці, тенденції розвитку світової економіки, 
стратегію розвитку освіти.

Проблема професійної орієнтації є комплексною і вирішуватися вона по-
винна у взаємозв’язку усіх її складових.
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2.2. Соціально-педагогічні аспекти трудового виховання і професійної 
орієнтації учнів в умовах профільної школи 

(Васьківський М. В.)

Систему профільної школи можна визначити як педагогічну форму за-
гальнонавчального супроводу соціально-професійного розвитку й са-

мовизначення учнів, як особливу сферу діяльності навчального закладу, спря-
мовану на підтримку особистісного становлення, здійснення професійного 
вибору, а також соціальної адаптації школярів. Педагогічний супровід соці-
ально-професійного самовизначення учнів передбачає оволодіння основними 
компетенціями, тобто універсальними якостями, що дає можливість особи-
стості реалізувати себе в 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 моделю-
вання профільного навчання, вибору напрямів, освітніх галузей, навчальних 
предметів тощо.

Проблеми, пов’язані із соціально-професійним самовизначенням старшо-
класників, 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 забезпечен-
ню умов для розвитку його природних нахилів і здібностей, співстав-
лення особистих професійних інтересів з потребами села, регіону й 
т. ін.;

• наближення змісту профільного навчання до сучасних економічних, 
науково-технічних, гуманітарних потреб, що створить підґрунтя для 
розвитку готовності до свідомого вибору майбутньої професійної ді-
яльності;

• диференціація навчання за здібностями, наближення змісту освіти до 
потреб особистості. Формування ключових компетентностей – соці-
альних, мотиваційних і функціональних,— що сприятиме розвиткові 
готовності особистості успішно взаємодіяти, співпрацювати, розв’я-
зувати конфлікти в соціально-гетерогенних групах, вступати у спілку-
вання в телекомунікаційному просторі, здатності застосовувати нові 
інтерактивні технології;

• формування вмінь 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.
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Отже, одним із головних напрямів змін у системі освіти є переорієнтація 
на особистість учня. На сучасному етапі освіти трудове виховання посідає 
одне з провідних місць щодо професійної орієнтації учнів. Трудове вихован-
ня – це процес заохочення учнів до організованих видів праці з метою пере-
дання їм виробничого досвіду, розвитку трудових умінь, працелюбності та 
інших якостей робітника. Трудове виховання також зорієнтоване на здобуття 
початкової професійної освіти та професійної орієнтації.

Професійна орієнтація є складовою трудового виховання, процесом здійс-
нення допомоги учням у виборі професії відповідно до здібностей, нахилів 
та з урахуванням вимог ринку праці.

Успішне формування особистості у сучасній школі може здійснюватися 
лише на основі організованого поєднання навчально-виховної роботи з прак-
тичною трудовою діяльністю. Видатні філософи та педагоги вбачали у праці 
велику силу, яка забезпечує прогресивний розвиток як суспільства в цілому, 
так і кожної людини зокрема.

Праця – основне джерело матеріального і духовного багатства суспіль-
ства, головний критерій соціального престижу людини, його священний 
обов’язок, фундамент особистісного розвитку. Трудове виховання, яке пе-
редбачає особисту участь школярів у суспільно корисній, продуктивній праці, 
є дієвим чинником громадянського становлення, морального та інтелекту-
ального формування особистості, її фізичного розвитку. Як би не склалася 
подальша доля випускників школи, трудові уміння і навики знадобляться 
їм у будь-якій сфері діяльності. Трудовий елемент у шкільному вихованні з 
давніх часів – це досить суттєва педагогічна система.

В умовах науково-технічного прогресу і ринкової економіки великого 
значення набуває трудове виховання, адже людина має бути високо кваліфі-
кованою, повинна мати широкий технічний кругозір і здатність до швидкого 
оволодіння трудовими компетенціями. Саме тому залучення учнів у тій або 
іншій формі до продуктивної праці, організація трудового виховання є не-
від’ємною частиною навчально-виховного процесу у школах більшості країн 
світу. З 1987/1988 навчального року в усіх основних школах (9 класів) Баварії 
введено предмет «Трудове навчання». Учні проходять практику протягом 
одного-двох тижнів, під час якої вони займаються продуктивною працею, 
здобувають трудові компетенції, ознайомлюються з робочими професіями. 
Водночас, власник підприємства, на якому організовується практика, при-
дивляється до учнів, деяких з них запрошує після закінчення школи до себе 
на роботу.

Школи Норвегії оснащенні міні-СТО, міні-пекарнями, швейними май-
стернями, де учні старших класів набувають професійних навиків на уроках 
трудового навчання. Після закінчення школи вони можуть продовжити удо-
сконалення набутих трудових компетенцій, або ж використати їх у повсяк-
денні.
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Родовід професійної орієнтації як особливого різновиду соціальної та 
педагогічної діяльності, зокрема шкільної професійної орієнтації, розпочи-
нається із Франції [1, 11].

На необхідності трудового навчання і виховання у школах наголошували 
класики педагогіки – Я. А. Коменський, Дж. Локк, І. Г. Песталоцці, А. Дістер-
вег, К. Д. Ушинський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський та ін.

Праця, практична виробнича діяльність позитивно впливають на фізич-
ний розвиток людини. Фізіологічні дослідження показують, що фізична 
праця, пов’язана з рухом, з перебуванням на свіжому повітрі, зміцнює сили 
людини і її здоров’я, підвищує її життєву енергію і розумову працездатність.

«Хто,— писав К. Д. Ушинський,— не випробував живлячого освіжаючого 
впливу праці на почуття? Хто не випробував, як після важкої праці, що довго 
поглинала усі сили людини, і небо здається світліше, і сонце яскравіше, і 
люди добріші?» [5].

Сучасне виробництво вимагає широкої освітньої і технічної підготовки, 
уміння швидко опановувати нову технологію, здібностей у галузі раціоналі-
зації та удосконалення трудових прийомів.

Кожний учень має готуватися стати членом трудового колективу. Його 
значення і цінність як громадянина залежатимуть винятково від його уміння 
працювати і приносити користь собі і людям. Водночас, від трудової підготов-
ки й особистого внеску людини у загальну справу залежить її матеріальний 
добробут.

Виховному потенціалу праці значної уваги надавала С. Ф. Русова, наго-
лошуючи, що у процесі вирощування різноманітних сільськогосподарських 
культур у дітей виробляються трудові навички, працьовитість, відповідальне 
ставлення до праці. «Совісне виконання праці, хоча яка б вона була тяжка, є 
велика еволюція морального поступу людства» [4, 90].

А. С. Макаренко вважав працю істотним елементом вироблення у вихо-
ванців життєвої вправності, зміцнення характеру і громадянських почуттів. 
«Ми добре знаємо,— писав він,— що від природи всі люди мають приблизно 
однакові трудові дані, але в житті одні вміють працювати краще, інші – гірше, 
одні здатні тільки до найпростішої праці, інші – до праці більш складної і, 
отже, більш цінної. Ці різні трудові якості не даються людині від природи, 
вони виховуються у неї протягом життя й особливо в молодості» [3, 58].

В. Г. Кремінь наголошує на неприпустимості нехтування трудовим вихо-
ванням учнів «Не можна змиритися з тим, що ми майже втратили трудову під-
готовку, трудове навчання в середній школі. Ми втратили чудові міжшкільні 
навчально-виробничі комбінати. Це велика помилка суспільства, і ми повинні 
все зробити, щоб цей напрям діяльності загальноосвітньої школи реанімувати 
в нових умовах. Ця діяльність сама по собі є цінною, крім того вона є базою 
для професійної підготовки» [2, 42].
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Отже, праця як чинник виховання сприяє життєвому самовизначенню і 
правильному виборові професії. Яке б не було багатогранне виховне значен-
ня навчання, воно, передусім, пов’язано з розумовою діяльністю і, звісно, 
формує інтерес до інтелектуальної праці. Водночас більшість учнів після 
закінчення школи вливається у сферу матеріального виробництва. Щоб здійс-
нювати їхню професійну орієнтацію, необхідно широко використовувати ор-
ганізацію різних видів суспільно корисної праці, дати їм можливість випро-
бувати свої сили і здібності у різноманітних галузях продуктивної діяльності.

Під час вивчення предметів освітньої галузі «Технологія» учнів залучають 
до трудової діяльності в різних сферах виробництва та домашнього господа-
рювання, вводять у світ сучасного виробництва, знайомлять з науковими ос-
новами його організації та управління, технікою та технологіями, основними 
групами професій, допомагають школярам у професійному самовизначенні.

Трудове виховання є процесом організації і стимулювання різноманітної 
трудової діяльності учнів і формування в них сумлінного відношення до пра-
ці, ініціативи, творчості, прагнення до досягнення більш високих результатів.

Зрозуміло, що формування позитивного ставлення до праці не можна 
здійснювати без відповідного оволодіння трудовими компетенціями. У цьому 
сенсі трудове навчання є спеціально організованим педагогічним процесом, 
який спрямований на оволодіння практичними предметами праці, на форму-
вання та удосконалення трудових компетенцій.

Професійна орієнтація як педагогічна категорія позначає процес озна-
йомлення учнів з різними професіями і видами праці і надання їм допомоги 
у виборі своєї майбутньої професії та спеціальності, відповідно до наявних 
нахилів і здібностей.

Отже, ми розглядаємо три педагогічні категорії: трудове виховання; тру-
дове навчання; професія.

Звісно, поняття «трудове виховання» є більш широким порівняно з тру-
довим навчанням і професією. Останні є складовими трудового виховання. 
Утім, виконуючи свою специфічну роль, усі ці три процеси взаємозалежні і за 
їх взаємодії сприяють формуванню у школярів працьовитості, яка є результа-
том трудового виховання, навчання та професійної орієнтації. Працьовитість 
є особистісною якістю, що складається з таких структурних компонентів:

• потреба у творчій трудовій діяльності;
• соціальні та особисті мотиви трудової діяльності;
• розуміння користі праці для суспільства і для себе;
• наявність трудових компетенцій та їх постійне удосконалювання;
• стійкість та бажання особистості.

Ця структура має вирішальне значення для осмислення методичних основ 
трудового виховання. Трудове виховання здійснюється відповідно до вікових 
особливостей учнів. Утім, виникає питання щодо переліку видів трудової 
діяльності, залежно від віку учнів.
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Поширеною у школі є трудова діяльність учнів, яка пов’язана з навчаль-
ним процесом, і парта є основним, так би мовити, робочим місцем. Почи-
наючи з першого класу, учні займаються виготовленням різноманітних на-
вчально-наочних посібників: таблиць, картин, діаграм, гербаріїв, колекцій, 
найпростіших моделей, а в середніх і старших класах, крім цього, школярі 
створюють різні діючі механізми: моделі, стенди тощо. На уроках природо-
знавства та ботаніки учні працюють на пришкільній навчально-дослідній 
ділянці, у теплицях і садах, вирощують квіти, створюють живі куточки, під-
годовують птахів і диких тварин.

Значне місце у трудовому вихованні і навчанні посідають: ручна праця 
у початкових класах; заняття в навчальних майстернях у середніх класах; 
навчально-продуктивна практика в старших класах.

Провідну роль у трудовому навчанні і вихованні відіграє праця, спрямо-
вана на самообслуговування. Це догляд за своїми речами, прибирання кла-
сів і навчальних кабінетів, відновлення навчально-наочних посібників, книг 
у шкільній бібліотеці, ремонт меблів та інвентарю тощо.

Важливим елементом трудового виховання учнів усіх вікових категорій є 
суспільно корисна робота з благоустрою шкільної території, збір вторинної 
сировини, лікарських рослин, озеленення вулиць у населених пунктах. До 
цієї роботи залучаються учні від I до XI класу.

Для учнів середніх і старших класів важливе значення має суспільно ко-
рисна праця, що організовується на промислових підприємствах, у сільсько-
му господарстві, виховує бережне ставлення до матеріальних цінностей. Тут 
школярі не лише здобувають трудові компетенції, а й вчаться господарювати, 
проявляють свою завзятість. Звісно, тут значна роль належить ініціативі, ак-
тивності й турботі педагогічного колективу, а бажання зробити працю у школі 
стає справжнім засобом навчання й виховання учнів.

Істотним завданням трудового виховання є формування потреби учнів 
у праці та дбайливому ставленні до матеріальних цінностей суспільства й 
особистих речей. Тільки така потреба створює внутрішній потяг до трудової 
діяльності, спонукує учня бути дбайливим, цінувати здобутки суспільства, 
а також сприяє формуванню таких особистих якостей, як працьовитість і 
заощадливість.

Нині дуже важливо формувати інтереси особистості відповідно до інте-
ресів суспільства, показувати, що праця і творчість є важливими чинника-
ми 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 ді-
яльності. У цьому процесі беруть участь ВНЗ, школи, професійно-технічні 
училища, виробничі підприємства, громадські організації, родина. Така комп-
лексність вимагає системного розв’язання проблеми, злагодженої взаємодії 
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всіх підсистем, блоків і напрямів навчання і трудового виховання підростаю-
чого 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 забез-
печено:

• матеріально-технічний і правовий супровід профорієнтаційної роботи;
• відповідність територіальних умов часовим чинникам профорієнта-
ційної роботи;

• закріплення відповідальних осіб за профорієнтаційну роботу, які во-
лодіють системою засобів, методів і прийомів профорієнтації;

• дієвість і гнучкість засобів, методів і прийомів: консультації, навчання, 
рольова гра, праця;

• постійне оновлення портфоліо діяльностей, які мають здійснювати 
учні у процесі навчання задля забезпечення розвитку трудових компе-
тенцій і підготовки до включення в трудове життя суспільства.

Отже, у такий спосіб розвиваються 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 склад-
ним переосмисленням ставлення особистості до світу професійних знань, 
умінь, навичок, до предметної культури як цінності, яка синтезує науко-
во-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 взаємозбагачуючого спілку-
вання, до себе як потенційного представника певної соціально-професійної 
групи.

Для того щоб роль педагога була максимально корисною для вибору про-
фесії учнем, необхідно орієнтуватися на:

• професійну спрямованість;
• морально-вольові властивості;
• інтелектуально-естетичний потенціал особистості;
• психофізіологічний стан.
Професійна орієнтація є практичними рекомендаціями щодо вибору 

майбутньої професійної діяльності. Складовими професійної орієнтації є 
[6, 9–10]: професійна просвіта – надання відомостей про різні професії, їх 
соціально-економічні та психологічні характеристики, вимоги до людини 
відносно цих професій; професійна пропаганда – формування позитивних 
мотивацій до тих професій, яких потребує суспільство, зокрема робітничі 
професії; професійне виховання – розвиток професійно важливих якостей 
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особистості: відповідальності, працьовитості, почуття обов’язку, гордості 
за свою професію тощо; професійна діагностика – заходи, спрямовані на 
психологічне вивчення індивідуальних особливостей, професійної придат-
ності, вивчення особистості щодо професійної орієнтації; професійна при-
датність – прогностична характеристика можливостей людини в опануванні 
якоюсь діяльністю, професією; професійний відбір – науково обґрунтований 
допуск людей до якогось виду професійного навчання або діяльності; про-
фесіографія – різнобічне вивчення професійної діяльності, розгляд професій 
з визначенням їх соціально-економічного статусу, перспектив росту, мате-
ріального забезпечення та інших умов праці тощо; професійна адаптація – 
як умова досягнення оптимальної якості діяльності у конкретній професії; 
профорієнтаційна гра – моделювання процесу вибору професії і подальшого 
професійного самовизначення в умовах активного навчання; профконсуль-
тація – взаємодія клієнта і профконсультанта щодо вибору оптимального 
варіанта професійного розвитку.

Для того щоб виявити динаміку розвитку тих здібностей, які стосуються 
вибору професії, слід використовувати тести для визначення рівня інтелек-
туальних і спеціальних знань, проводити анкетування, співбесіди з учнями 
і батьками.

Серед передумов визначення профілю навчального закладу або класу:
• забезпечення повної реалізації варіативної складової навчального пла-
ну відповідно до інтересів і потреб учнів;

• запровадження поглибленого вивчення одного або кількох предметів 
в основній школі (8–9-ті класи);

• організація допрофільного навчання учнів в основній школі;
• вивчення інтересів, потреб учнів 8–9-х і водночас 10-11-класників з 
огляду на введення того чи іншого профілю;

• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками щодо 
можливостей школи у забезпеченні певного навчального профілю;

• врахування потреб і перспектив національного та регіонального ринків 
праці; маркетингові дослідження.

Комплектування профільних класів передбачає таку послідовність дій:
• забезпечення психолого-педагогічного супроводу з метою вивчення 
нахилів і здібностей учнів, їхніх освітніх потреб;

• підготовка нормативно-правової бази щодо організації профільного 
навчання в школі;

• розроблення та укладання спільних угод із загальноосвітніми навчаль-
ними закладами та закладами професійної освіти, вищими навчаль-
ними закладами (що поліпшує кадрове забезпечення, уможливлює 
надання пільг учням, які успішно закінчують навчання і вступають 
до вищих навчальних закладів);
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• розроблення правил прийому до старшої школи з урахуванням її спе-
цифіки, передусім, напрямів профілізації;

• складання та затвердження Статуту загальноосвітнього навчального 
закладу з урахуванням напрямів профільного навчання;

• складання робочого навчального плану ЗНЗ І–ІІІ ступенів з урахуван-
ням конкретизованих профілів навчання;

• навчально-методичне забезпечення профільної школи;
• складання навчальних програм профільних курсів за вибором. 
• забезпечення допрофільної підготовки учнів.

Змістове наповнення профільного навчання передбачає єдність базових, 
профільних предметів і курсів за вибором. Викладання базових та профіль-
них предметів інваріантної складової навчального плану регламентується 
навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і 
науки. Курси за вибором можуть підтримувати викладання профільних пред-
метів на заданому профільному рівні, забезпечувати поглиблене вивчення 
предмета, складати основу спеціалізації навчання, а також забезпечувати 
пізнавальні інтереси учнів та їх професійне самовизначення. Предмети ва-
ріативної складової, курси за вибором можуть викладатися за авторськими 
програмами, де максимально враховано освітні потреби школярів конкрет-
ного навчального закладу.

Технологія розроблення авторських програм:
• аналіз змісту навчального предмета в обсязі обраного профілю;
• визначення змісту курсу за вибором, його відмінностей від базового 
чи профільного курсу;

• визначення теми, змісту, основних завдань курсу, його місця в системі 
профільного навчання;

• структурування змісту програми курсу на розділи, теми; виокремлення 
достатньої кількості годин, необхідних на вивчення кожної з тем;

• з’ясування можливостей забезпечення певного курсу навчальними й 
допоміжними матеріалами: підручниками, хрестоматіями, довідковою 
літературою, дидактичними засобами, лабораторним обладнанням;

• визначення основних видів навчання учнів;
• передбачення навчальною програмою виконання практичних робіт, 
лабораторних дослідів, проектів, проведення екскурсій тощо;

• проектування освітнього продукту у процесі вивчення певного про-
фільного курсу;

• обґрунтування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
• визначення форми звітності учнів за підсумками засвоєння програми 
курсу: проект, реферат, творча робота, виступ і т. ін.
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Потреба реалізації всіх ланок і структурних елементів профільного нав-
чання вимагає розроблення досконалої системи планування навчально-ви-
ховного процесу, цілісної науково-методичної та науково-дослідної роботи.

Для виховання в учнів потреби у праці і дбайливого ставлення до мате-
ріальних цінностей значну роль відіграють форми організації трудової ді-
яльності:

а) створення постійних або тимчасових учнівських ланок для виконання 
тієї або іншої роботи. Наприклад, можуть функціонувати постійні ланки з 
догляду за плодовими деревами у шкільному саду, з вирощування квітів. Тим-
часові ланки організовуються для виконання епізодичної роботи, наприклад, 
для оформлення школи до різних свят, для спільної роботи із шефами тощо;

б) підтримка і розвиток трудових традицій у школі, наприклад, підготовка 
і проведення у школі «Свята праці» або свята «У подарунок школі», коли учні 
всіх класів виготовляють навчальні посібники, майструють моделі, заклада-
ють пам’ятні алеї. Стимулюючою трудовою традицією є виставки технічної 
творчості школярів тощо;

в) створення учнівських виробничих кооперативів, у яких учні займають-
ся продуктивною працею й одержують грошову винагороду;

г) індивідуальні трудові завдання, які даються учням учителями та уч-
нівськими організаціями, що є ефективною формою підвищення трудової 
активності.

Висновки. Важливою віхою виховання працелюбності є глибоке розумін-
ня особистістю істотного значення праці у житті суспільства взагалі та кожної 
людини зокрема, переконання у необхідності робити свій внесок у розвиток 
економіки, у створення особистого матеріального добробуту. Професійна 
орієнтація є компасом у здійсненні окресленого.

Для учнів питання профорієнтації важливі, знайомі, але з якого боку пі-
дійти 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 важли-
во 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.
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2.3. Передумови професійного самовизначення учнів 
в умовах освітнього середовища профільної школи

(В. В. Рогоза)

Сучасна соціальна реальність, що характеризується ламкою системою 
цінностей, відсутністю жорстко структурованих нормативних мо-

делей, своєрідно представлена у свідомості підростаючого покоління. Для 
педагогіки та психології значущими є дані про нормативно-ціннісні орієн-
тації сучасних старшокласників, оскільки вони дозволяють уявити портрет 
юнацтва XXІ століття, підібрати адекватні засоби впливу на особистість, що 
формується.

Простежується наявність чітко вираженого протиріччя між очікуваннями 
суспільства на поповнення своїх рядів грамотними фахівцями, що люблять 
свою роботу, що прагнуть до професійного самовдосконалення, і складністю 
для старшокласників розібратися в безлічі професій, визначити свою затре-
буваність на ринку праці, визначити відповідність своїх вимог здібностям, 
схильностям та набутим навикам.

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 по-
дарувати 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 
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 [16].

На думку Є. О. Климова існує 8 кутів ситуації вибору професії. Адже стар-
шокласник бере до уваги зведення не тільки про особливості різних професій, 
але і масу іншої інформації [6].

1) Позиція старших членів родини;
2) Позиція товаришів, подруг (однолітків);
3) Позиція вчителів, шкільних педагогів, класного керівника;
4) Особисті професійні плани;
5) Здібності;
6) Рівень домагань на суспільне визнання;
7) Поінформованість
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Самовизначення особистості – це свідомий акт виявлення і твердження 
власної позиції в проблемних ситуаціях. Його особлива форма – професій-
не 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 факто-
рів – свої 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[13].

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 самоак-
туалізація виявляє себе «через захопленість значимою роботою»; К. Ясперс 
зв›язує самореалізацію зі справою, що робить людину; І. С. Кін говорить, що 
самореалізація виявляється через працю, роботу і спілкування; російський 
вчений П. Г. Щедровицкий відзначає, що «зміст самовизначення – у здібності 
людини будувати самого себе, свою індивідуальну історію, в умінні постійно 
переосмислювати власну сутність».

Є. О. Клімов виділяє два рівні професійного самовизначення[7]:
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[6].

Самовизначення припускає не тільки «самореалізацію», але і розширен-
ня 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[11].

Усе це дозволяє визначити сутність професійного самовизначення як по-
шук і перебування особистісного змісту в обраній, освоюваній і вже вико-
нуваній 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).
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Підсумовуючи вищезазначене, звернемось до класифікації, у якій Гінзбу-
рг виділяє наступні типи особистісного самовизначення, що впливають на 
професійне самовизначення:

• гармонійне (благополучне сьогодення при позитивному майбутньому);
• стагнаційне (благополучне сьогодення при негативному майбутньому; 
страх перед майбутнім);

• безтурботне (благополучне сьогодення, бачення майбутнього без ці-
леспрямованого 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 майбут-
нього; «втеча в майбутнє»);

• фантазійне (неблагополучне сьогодення, позитивне майбутнє при від-
сутності його планування; «втеча в мрії про майбутнє»);

• прагматичне (успішна самореалізація при відсутності цінностей і ек-
зистенціальної орієнтації; «адаптивність», проекція в майбутнє запо-
зичених цінностей);

• гедоністичне (успішна самореалізація при відсутності цінностей, ек-
зистенціальної орієнтації, позитивних образів майбутнього і плану-
вання; погоня за сьогочасними задоволеннями);

• залежне (успішна самореалізація, позитивне майбутнє при відсутності 
цінностей, екзистенціальної орієнтації і планування; погоня за задово-
леннями, 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 неплано-
ване майбутнє; відхід від нереалізованості в сферу емоційних пере-
живань);

• відстрочене (нереалізовані цінності в сьогоденні, негативне плановане 
майбутнє; відстрочка реалізації нереалізованих цінностей).

Позитивно орієнтований саморозвиток наповнює майбутнє змістом, 
структурує його і по визначенню робить людину суб›єктом власного станов-
лення. Успішність самовизначення багато в чому визначається присвоєнням 
і осмисленням соціально-набутих цінностей.
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Нерозривний зв›язок професійного й особистісного самовизначення ос-
таннім часом вважається загальновизнаним. Більш того, на перший план ча-
сто висувається ціннісно-моральне самовизначення особистості. У цілому 
виділяють наступні основні типи самовизначення: професійне, життєве й 
особистісне. На вищих рівнях свого прояву ці типи майже взаємопронизують 
один в одного. 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.

Основними відмінностями (специфічними ознаками) цих типів самови-
значення можуть бути наступні.

Для професійного самовизначення:
1) характерна велика формалізація (професіоналізм відбивається в дипло-

мах і сертифікатах, у трудовій книжці, у результатах праці і т. п.);
2) вимагаються, сприятливі умови (соціальний запит, що відповідають 

організації, устаткування для праці і т. п.).
Для життєвого самовизначення характерні:
1) глобальність, всеосяжність того образу і стилю життя, що відповідає 

середовищу у якому живе людина;
2) залежність від стереотипів суспільної свідомості даного соціокультур-

ного середовища;
3) залежність від економічних, соціальних, екологічних та інших об’єк-

тивних факторів, що визначають життя даної соціальної і професійної групи.
Для особистісного самовизначення:
1) характерна неможливість формалізації повноцінного розвитку особи-

стості; 2) 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 осо-
бливостям розвитку. Прихильники концепції вікового розвитку вважали, що 
професійний розвиток безупинний, складається з ряду фаз,– містить типи 
професійного розвитку, а стадії професійного розвитку спираються на віко-
вий розвиток. Такі фактори відіграють важливу роль у визначенні підходів 
до особистісного та професійного самовизначення молоді, адже у епоху ви-
переджувального розвитку інформаційного поля, спостерігається гіперболі-
зований фізичний та психологічний розвиток людини. Знання цих процесів 
та їх причин мають бути взяті на озброєння всіма учасниками навчально-ви-
ховного процесу.



120

2.4. Психолого-педагогічні засади 
професійного самовизначення учнів старшої школи 

(В. В. Рогоза)

Найважливішим критерієм усвідомлення і продуктивності професій-
ного становлення особистості є її здатність знаходити особисте зна-

чення в професійній праці, самостійно проектувати, творити своє професійне 
життя, відповідально ухвалювати рішення про вибір професії, спеціальнос-
ті й місця роботи. Звичайно, ці життєво важливі проблеми постають перед 
людиною протягом усього її життя. Особистість же постійно змінюється, 
розвивається. Отже, на різних стадіях її розвитку одні й ті самі завдання 
професійного самовизначення розв›язуються по-різному [2]. Постійне уточ-
нення свого місця в світі професій (або конкретної професії), осмислення 
своєї соціально-професійної ролі, ставлення до праці, колективу і самого себе 
стають важливими компонентами життя людини. Іноді виникає відчуження 
від професії, вона людину починає обтяжувати, відчувається незадоволеність 
своїм професійним становищем, непоодинокі випадки вимушеної зміни про-
фесії (спеціальності) й місця роботи.

У вітчизняній педагогічній і психологічній науці напрацьовано великий 
доробок у сфері професійної орієнтації та професійного самовизначення 
учнівської молоді. Теоретико-прикладну базу ґрунтовних досліджень ста-
новлять класичні роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників І. А. Зя-
зюна, Н. М. Бібік, Л. Д. Березівської, М. І. Бурди, Г. І. Іванюк, Л. М. Ка-
лініної, В. І. Кизенко, О. К. Корсакова, Е. А. Климова, Г. С. Костюка, 
Л. І. Иоваши, В. М. Мадзігона, Н. С. Побірченко, К. К. Платонова, А. В. По-
лякова, Н. С. Пряжникова, Р. М. Рогової, Б. А. Федоришина, С. Н. Чистякової 
та ін.

Можна констатувати, що перед індивідом постійно виникають пробле-
ми, які вимагають від нього визначення свого ставлення до професій, іно-
ді аналізу і рефлексії власних професійних досягнень, ухвалення рішення 
про вибір професії або її зміну, уточнення і корекції кар›єри, рішення інших 
професіонально обумовлених питань. Увесь цей комплекс проблем у профе-
сіознавстві пояснюють поняттям «професійне самовизначення». Природно, 
що таке складне психологічне явище не змогло одержати «єдине правильне» 
пояснення у педагогічній та психологічній науках.

А. Маслоу запропонував концепцію професійного розвитку і виділив 
центральним поняттям «само актуалізацію» як прагнення людини удоско-
налюватися, виражати, проявляти себе в значущій для нього справі. У його 
концепції близькими до поняття «самовизначення» є такі поняття, як «са-
моактуалізація», «самореалізація», «самоздійснення». П. Г. Щедровицький 
розглядає самовизначення як здатність людини будувати саму себе, свою 
індивідуальну історію, уміння переосмислювати власну суть.
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У людини протягом розвитку складається певне ставлення до різних галу-
зей праці, уявлення про світ професій і самооцінювання своїх можливостей, 
орієнтування в соціально-економічній ситуації, уявлення про «запасні варі-
анти» вибору професії та багато іншого, що характеризує стан внутрішньої 
готовності до чергового професійного самовизначення.

Узагальнюючи логіку міркувань Е. А. Климова, можна констатувати, що 
професійне самовизначення не зводиться до одномоментного акту вибору 
професії і не закінчується завершенням професійної підготовки по вибраній 
спеціальності, воно триває протягом усього професійного життя.

Безперечною актуальністю цієї концепції є системний підхід до аналі-
зу професійного самовизначення, проте обмеження проблеми дослідження 
лише віком ранньої юності істотно збіднює евристичні можливості концепції.

Професійне і особистісне самовизначення є предметом ґрунтовних до-
сліджень Н. С. Пряжникова. Узагальнюючи проведений аналіз професійного 
становлення особистості, можна виділити основні моменти цього процесу:

1. Професійне самовизначення – це вибіркове ставлення індивіда до світу 
професій в цілому і до конкретної обраної професії.

2. Ядром професійного самовизначення є свідомий вибір професії з ура-
хуванням своїх особливостей і можливостей, вимог професійної діяльності 
й соціально-економічних умов.

3. Професійне самовизначення здійснюється протягом усього професій-
ного життя: особистість постійно рефлектує, переосмислює своє професійне 
буття і самостверджується у професії.

4. Актуалізація професійного самовизначення особистості ініціюється різ-
ними подіями – закінчення загальноосвітньої школи, професійного навчаль-
ного закладу, підвищення кваліфікації, зміна місця проживання, атестація, 
звільнення з роботи тощо.

5. Професійне самовизначення є важливою характеристикою соціаль-
но-психологічної зрілості особистості, її потреби в самореалізації та само-
актуалізації.

Розглянемо професійне самовизначення на різних стадіях становлення 
особистості:

Дошкільне дитинство. Загальновідоме прагнення дітей в своїх іграх на-
слідувати дорослим і відтворювати їхні дії та діяльність. У дошкільному віці 
набувають поширення сюжетно-рольові ігри, частина з них є професіонально 
орієнтованими. Діти грають, привласнюючи собі ролі лікарів, продавців, ви-
хователів, водіїв транспортних засобів, кухарів і ін.

Важливе значення для дальшого професійного самовизначення мають 
первинні трудові проби – виконання нескладних дій по догляду за одягом, 
рослинами, прибиранню приміщень та ін. Ці трудові дії розвивають інтерес 
до праці, становлять основу виховання позитивної мотивації до будь-якої 
діяльності взагалі, збагачують знання дітей про працю дорослих.
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Результатом професійно-рольових ігор, виконання найпростіших видів 
праці, спостереження за працею дорослих є «самовизначення» дошкільників 
на основі розрізнення видів праці й порівняння різних професій.

Молодший шкільний вік. Психологічною особливістю молодших школя-
рів є наслідування дорослим. Звідси і орієнтації на професії значущих для 
них дорослих: учителів, батьків, родичів, близьких знайомих сім›ї. Спосте-
рігається свого роду професійна індукція. Розвиток здібностей до кінця мо-
лодшого шкільного віку призводить до значного зростання індивідуальних 
відмінностей між дітьми, що впливає на істотне розширення спектра профе-
сійних переваг. Навчальна і трудова діяльність сприяє розвиткові уяви дітей 
як відтворюючої, так і продуктивної (творчої). На основі цієї здатності відбу-
вається збагачення уявлення про зміст різних видів праці, формується уміння 
розуміти умовність окремих подій, уявляти себе в певній професії. У дитини 
з›являються професійно забарвлені фантазії, які суттєво вплинуть у майбут-
ньому на професійне самовизначення особистості. Наслідування зовніш-
нім формам поведінки дорослих призводить до того, що хлопчики-підлітки 
орієнтуються на романтичні професії «справжніх чоловіків», які володіють 
сильною волею, витривалістю, сміливістю, мужністю (льотчик-випробувач, 
космонавт, автогонщик і ін.). Дівчатка починають орієнтуватися на професії 
«справжніх жінок», привабливих і популярних (топ-модель, естрадна спі-
вачка, телеведуча та ін.). Орієнтація на романтичні професії відбувається 
під впливом засобів масової інформації, що тиражують зразки «справжніх 
дорослих». Формуванню такої романтичної професійної орієнтації сприяє і 
прагнення підлітків до самовираження і самоствердження. Диференційова-
не ставлення до різних навчальних предметів, заняття у гуртках художньої 
і технічної творчості формують у підлітків навчально-професійні наміри і 
професіонально орієнтовані мрії. Ці орієнтації сприяють появі нових профе-
сіонально орієнтованих мотивів навчання, ініціюють саморозвиток якостей і 
здібностей, властивих представникам бажаних професій [25].

Рання юність. Найважливіше завдання цього віку – вибір професії. Це 
період реалістичної оптації. Професійні плани підлітка досить розпливчасті, 
аморфні, мають ознаки мрії. Він найчастіше уявляє себе в різних емоційно 
привабливих для нього професійних ролях, але остаточний психологічно 
обґрунтований вибір професії зробити не може. Адже на самому початку 
юнацького віку ця проблема виникає перед тими дівчатами і хлопцями, які 
змушені залишити основну загальноосвітню школу. Це, для прикладу, трети-
на старших підлітків: одні з них вступають до закладів початкової і середньої 
професійної освіти, інші будуть вимушені приступити до самостійної трудо-
вої діяльності. У 14—15 років досить складно вибрати професію. Професійні 
наміри дифузні, невизначені. Професіонально орієнтовані мрії та романтичні 
прагнення реалізувати в теперішньому часі неможливо. Невдоволення май-
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бутнім, що реально настало, стимулює розвиток рефлексії – усвідомлення 
власного «Я» (хто я? які мої здібності? який мій життєвий ідеал? ким я хочу 
стати?). Самоаналіз стає психологічною основою відстроченого професійно-
го самовизначення для багатьох учнів професійної школи. Хоча, здавалося б, 
саме вони, одержуючи професійну освіту в профтехучилищах, профліцеях, 
технікумах і коледжах, професіонально вже визначилися. Але статистика 
свідчить про те, що вибір навчально-професійного закладу психологічно не 
обґрунтований[15].

На основі оцінювання своїх здібностей і можливостей, престижу професії 
та її змісту, а також соціально-економічної ситуації дівчата і хлопці переду-
сім самовизначаються у шляхах здобування професійної освіти і резервних 
варіантах залучення до професійної праці.

Таким чином, для старших підлітків і дівчат, і хлопців актуальним є на-
вчально-професійне самовизначення – усвідомлений вибір шляхів професій-
ної освіти і професійної підготовки.

Загальноосвітня школа з її романтичними прагненнями і професіональ-
но орієнтованими мріями залишилася у минулому. Бажане майбутнє стало 
справжнім. Проте багато хто переживає невдоволення і розчарування в зро-
бленому (вимушено або за бажанням) виборі навчально-професійного поля. 
Намагаються внести корективи в професійний старт.

У більшості ж молоді в ході професійного навчання зміцнюється упевне-
ність у виправданості зробленого вибору. Триває неусвідомлюваний процес 
кристалізації професійної спрямованості особистості. Поступове засвоюван-
ня майбутньої соціально-професійної ролі сприяє конституюванню себе як 
представника певного професійного співтовариства. Відсутність реальних 
професійних досягнень, невизначеність перспектив кар›єри актуалізують 
рефлексію свого буття, породжують самоаналіз і самооцінювання «Я-кон-
цепції».

Настає період душевної смути. Ревізія професійного життя ініціює визна-
чення нових життєво значущих цілей, наприклад:

• удосконалення і підвищення професійної кваліфікації;
• ініціація підвищення на посаді й зміна роботи;
• вибір суміжної спеціальності або нової професії;

Очевидне одне: для багатьох молодих людей до 30 років знов актуальною 
стає проблема професійного самовизначення. Можливі два шляхи: або зали-
шатися у вибраній професії та утверджувати себе в ній, ставати професіона-
лом, або професійна міграція, що означає зміну місця роботи або професії.

Зрілість. Це найпродуктивніший вік – період реалізації себе як особисто-
сті, використання свого професійно-психологічного потенціалу. Саме в цьому 
віці реалізуються життєві й професійні плани, виправдовується сенс самого 
існування людини. Професія надає унікальну можливість застосовувати свої 
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здібності в конкретній трудовій діяльності, виробити індивідуальний стиль 
діяльності, реалізувати свою потребу бути особистістю, індивідуальністю 
у професійній праці. Високий професіоналізм дає змогу особистості реалізу-
вати і свою схильність до наднормової активності, яка максимально виражає 
наднормові можливості людини[21].

Повне занурення у професійне життя, задоволення обраною професією, 
усвідомлена професійна позиція, постійне підтвердження своєї професійної 
значущості, необхідності й корисності призводять до виникнення особливого 
емоційного стану – професійного оптимізму.

Всі ці професіонально обумовлені зміни сприяють професійному само-
ствердженню, конституюють самовизначення особистості в професійній 
культурі й означають повну інтеграцію у професійне середовище.

Поряд із цим відбуваються і деструктивні зміни. Частина професіоналів, 
які здебільшого зорієнтовані на визнання свого професійно-психологічного 
потенціалу, незадоволені своїм професійним і посадовим статусом, знову 
ревізують своє професійне життя. «Аудит» власних професійних досягнень 
приводить їх до думки про необхідність кардинальної зміни роботи, посади 
і навіть професії. Однак великий професійний досвід і досягнення знижують 
професійну мобільність, ускладнюють можливість професійної міграції. Роль 
компенсації при звуженому професійному просторі грає ініціювання одер-
жання, «добування» різного роду професійних нагород, соціально значимих 
посад, премій, звань і т. п.

Похилий вік. Досягнення пенсійного віку призводить до відступу з про-
фесійного життя. До 55—60 років особистість не встигає повністю вичерпати 
свій професійний потенціал. Усе ще високий професіоналізм, незважаючи 
на наявну професійну втому, породжує сумніви у виправданості виходу на 
пенсію. Настає тривожний час, відразу руйнуються стереотипи, спосіб життя, 
що складалися десятиріччями. Професійно важливі якості, професійні знан-
ня і вміння, досвід і майстерність – усе стає незатребуваним. Ці негативні 
моменти прискорюють соціальне старіння. Професійне життя після кар›єри 
можливе для тих літніх людей, які знаходять у собі сили продовжувати актив-
ну професійну діяльність у формі менторинга – наставництва, передавання 
професійного досвіду. Для більшості пенсіонерів характерні психологічна 
розгубленість, відчуття «професійної безпритульності», дезінтеграція з про-
фесійного середовища, що викликає обтяжливі переживання своєї непотріб-
ності й безпорадності.

Знов виникає проблема самовизначення, але вже не в професійному житті, 
а в соціальному, суспільно-корисному. Одні пенсіонери знайдуть себе в сус-
пільно-політичному житті, інші зануряться у сімейно-побутові проблеми, 
треті займуться всерйоз садівництвом, а дехто продовжить трудове життя 
у сфері дрібного приватного бізнесу. Це період активного соціально-трудо-
вого самовизначення і продовження себе як особистості.
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Самовизначення – це завжди утвердження власної позиції у проблемній 
ситуації. Професійне самовизначення припускає вироблення власної позиції 
у ситуації, що характеризується великим ступенем невизначеності. Насправ-
ді, куди піти вчитися після закінчення основної загальноосвітньої школи? Яку 
вибрати професію? Яка можливість працевлаштування за цією професією? 
Які матеріальні можливості цієї професії? Щоб визначитися у проблемно-о-
рієнтаційній ситуації, особистості потрібно співвіднести свої потреби, пози-
ції, інтереси, мрії з власними можливостями: підготовленістю, здібностями, 
емоційно-вольовими якостями, станом здоров’я. Можливості, зазвичай, необ-
хідно співвіднести з вимогами професійного навчального закладу, професії, 
спеціальності, конкретної трудової функції[2].

Нерідко узгодження всіх цих позицій утруднюється. Якщо звертати увагу 
ще і на соціально-економічні чинники, позиції родичів, то стає очевидним, що 
професійне самовизначення, як правило, означає конфлікт. Оскільки йдеться 
про самовизначення, то цей конфлікт є внутрішньоособистісним. Його лікві-
дація здійснюється шляхом ревізії та корекції професійних прагнень.

Можна виділити конфлікти, зумовлені наступними факторами [3]:
1. Неузгодженість складових спрямованості – суперечностями між соці-

ально-професійними експектаціями і професійною дійсністю, між мотивами 
професійного зростання, успіху і матеріального благополуччя, між високим 
рівнем вимог (самооцінювання) і самоповагою, між неусвідомлюваними мо-
тивами (прагнення до влади, підкорення), ціннісними орієнтаціями тощо.

2. Розбіжністю особливостей професійної діяльності й рівня професійної 
компетентності, що породжує внутрішньоособистісні конфлікти між усвідом-
леною необхідністю у підвищенні кваліфікації та недостатньою професій-
ною активністю, між незадоволенням змістом праці й небажанням змінити 
професію, між відсутністю перспектив кар›єри і рівнем професійної компе-
тентності тощо.

3. Протиріччям між спрямуванням особистості на досягнення успіху, 
кар’єри, високих матеріальних благ і недостатнім рівнем розвитку соціаль-
но-професійних здібностей, якостей, психофізіологічних властивостей, ста-
ном здоров’я та ін.

4. Розбіжністю між уявлення про свої професійні достоїнства і реальні 
професійні можливості – суперечностями між «Я-можливим» і «Я-реаль-
ним», між «Я-ідеальним» і «Я-деформованим». Найважливішим конфліктоу-
творюючим чинником постає мотив відповідності самому собі. Цей мотив 
пов›язаний з самооцінюванням і забезпечує гармонію «Я-образів» [15].

5. Суперечностями між професійними можливостями, потенціалом, здіб-
ностями і соціальними обмеженнями, обумовленими віком, статтю, етнічною 
приналежністю, зовнішністю; між необхідністю професійної мобільності й 
яскраво вираженою віковою ригідністю; між потребою в продовженні про-
фесійної кар›єри і вимушеним виходом на пенсію та ін.
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Внутрішньоособистісні конфлікти, на відміну від міжособистісних, люди-
на не завжди усвідомлює. Як правило, вони виявляються у вигляді астенічних 
емоційних переживань, пригніченого настрою, фрустрації, підвищеної дра-
тівливості, агресивності, тривожності тощо. Симптоми емоційного небла-
гополуччя спонукають людину до пошуку шляхів зняття психічної напруги. 
Вирішення внутрішньоособистісного конфлікту професійного самовизначен-
ня вимагає високої психологічної компетентності й не завжди під силу самій 
людині. Психологічну допомогу і підтримку у вирішенні цих конфліктів може 
надати спеціально підготовлений практичний психолог. Способи вирішуван-
ня внутрішньоособистісних конфліктів залежать від специфіки суперечно-
стей, неузгоджень, що виникають у процесі професійного розвитку людини.

Подолання внутрішньоособистісних конфліктів професійного самовизна-
чення можливе шляхом розвитку психологічної компетентності, розроблен-
ня альтернативних сценаріїв професійного життя, підвищення професійної 
активності, створення оптимістичної професійної перспективи, посилення 
«авторства» свого професійного життя, визначення нових значень професій-
ної діяльності, узгодження амбівалентних установок і відносин, постійного 
підвищення своєї кваліфікації, зниження рівня домагань, самозбереження 
професійної цілісності особистості, передбачення можливих труднощів і 
втрат примусового звільнення або зміни професії, запобігання можливих 
деформацій, криз і ін. [13].

Отже, можна констатувати, що професійне самовизначення – це емоційно 
забарвлене ставлення особистості до свого місця у світі професій. На профе-
сійне самовизначення особистості впливають соціально-економічні умови, 
міжособистісні відносини в професійному колективі, професійний розвиток, 
вікові й професійні кризи. Але пріоритетне значення у професійному само-
визначенні належить самій особі, її активності, відповідальності за своє ста-
новлення. Професійне самовизначення є важливим чинником самореалізації 
особистості в конкретній професії та в культурі взагалі. Постійний пошук 
свого місця у світі професій дає змогу особі знайти сферу діяльності для 
повної реалізації, «виконання» себе. Становлення особистості реалізуєть-
ся різними способами професійного самовизначення. Аналіз цих способів 
показує, що професійне самовизначення припускає прояв власної позиції 
у проблемній ситуації, яка досить невизначена. Професійне самовизначення 
неминуче породжує зіткнення різних цілей, інтересів, позицій, розбіжність 
між потребою у самореалізації та реальними можливостями, суперечності 
між «Я-реальним», «Я-відображеним» і «Я-можливим». Ці суперечності 
призводять до виникнення внутрішньоособистісних конфліктів, подолан-
ня яких, як правило, вимагає супроводу і допомоги з боку кваліфікованого 
спеціаліста [5].
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2.5. Теоретичне обґрунтування підходів 
до використання психодіагностичного інструментарію 

для профорієнтаційної роботи в школі 
(В. В. Рогоза)

Тести є спеціалізованими методами психодіагностичного обстеження, 
застосовуючи які можна одержати точну кількісну чи якісну характе-

ристику досліджуваного явища. Від інших методів дослідження тести відріз-
няються 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 порівняльні оцінки [1].

Тести розділяють на два основних типи: 1) власне психологічні; 2) тести 
досягнень. Психологічні тести класифікуються за різними підставами. За 
предметом діагностики виділяють тести інтелекту, тести здібностей, особи-
стісні і соціально-психологічні; за способом реалізації – маніпулятивні тес-
ти, 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-опитувальник і тест-завдання. Тест-опитувальник 
заснований на системі заздалегідь продуманих, ретельно відібраних і пере-
вірених з погляду їх валідності і надійності питань, за відповідями можна 
судити про психологічні якості випробуваних.

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 виявлення.

Тест-опитувальник і тест-завдання застосовуються до людей різного віку, 
що належать до різних культур, що мають різний рівень освіти, різні професії 
і неоднаковий життєвий досвід. Це – їхня позитивна сторона. А недолік поля-
гає в тому, що при використанні тестів випробуваний за бажанням може сві-
домо 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 харак-
теристики, 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.
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У цих випадках звичайно застосовується третій тип тестів – проективні. 
В основі таких тестів лежить механізм проекції, згідно, якому неусвідомлю-
вані власні якості, особливо недоліки, людина схильна приписувати іншим 
людям. Проективні тести призначені для вивчення психологічних і поведін-
кових особливостей людей, що викликають негативне ставлення. Застосову-
ючи тести подібного роду, про психологію випробуваного судять на підставі 
того, як він сприймає й оцінює ситуації, психологію і поведінку людей, які 
особистісні властивості, мотиви позитивного чи негативного характеру він 
їм приписує.

Користаючись проективним тестом, психолог з його допомогою уводить 
випробуваного в уявлювану, сюжетно невизначену ситуацію, що підлягає 
довільної інтерпретації. Такою ситуацією може стати, наприклад, пошук ви-
значеного 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 опитані аналізують власні психологічні властивості.

Тести проективного типу висувають підвищені вимоги до рівня освіче-
ності й інтелектуальної зрілості випробуваних, і в цьому полягає основне 
практичне обмеження їхнього застосування. Крім того, такі тести вимагають 
великої спеціальної підготовки і високої професійної кваліфікації з боку са-
мого психолога.

Розробка тесту включає перевірку його на валідність, надійність, однорід-
ність, що диференціює силу, вірогідність і прогностичність. Тести піддаються 
стандартизації. Тестові шкали засновані на статистичній обробці результатів 
обстеження великих вибірок [17].

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.

2.6. Завдання шкільної психодіагностики 
(В. В. Рогоза)

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 у різ-
них конкурсах, олімпіадах, змаганнях, гуртках, факультативах; соціальна 
активність культурно-масового характеру – КВК, концерти, участь в позаш-
кільних формальних і неформальних заходах[4].



129

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 консти-
туціональні особливості, тип темпераменту, функціональна асиметрія півкуль 
головного мозку, переважання образно-емоційного або конкретно-логічно-
го мислення, спрямованість локусу контролю (екстернальність-інтерналь-
ність), 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) [24].

Пояснення як різних, так і схожих ознак у дітей можна знайти в доміну-
ванні 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 де-
тально, послідовно, лінійно, аналітично і логічно, а права півкуля, навпаки, 
глобально, відносно, синхронно, нелінійно і інтуїтивно.

Розвиваючи цей погляд, можна додати, що ліва півкуля несе відповідаль-
ність 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 про-
понувати загадки, ребуси, кросворди або завдання на побудову різних кла-
сифікацій, наприклад, попросити назвати види ягід, овочів, риб, дерев і т. д.

Права півкуля має справу з інформацією образно-емоційного 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.

У реальному житті рідко зустрічаються так звані «чисті типи», де б спо-
стерігалося абсолютне переважання однієї з сигнальних систем. Найчасті-
ші педагоги, психологи і управлінці мають справу з дітьми і дорослими з 
змішаними типами мислення, а отже з більшою диференціацією індивіду-
ально-психологічних якостей. Для наочності наведемо приклад порівняль-
них характеристик якостей по трьох критеріях: когнітивному, креативному 
і емоційному[25]:

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.
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• Уміння інтегрувати і синтезувати інформацію.
• Участь у 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.
• 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.



131

Кількісні результати успішності не є однозначним показником орієнта-
ції 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 силь-
ною мотиваційною складовою також є прагнення учня до досягнення соці-
альної 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 орієнтува-
тися, 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. 

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[22].

Для діагностики домінуючого типу мислення використовуються основні 
методи збору емпіричного матеріалу: спостереження, співбесіда, тестування, 
вивчення продуктів діяльності.

При виборі психодіагностичних методик в умовах роботи з великою 
кількістю учнів при обмеженому часі переважним є тестовий метод як най-
динамічніший 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 [20]:

1) вибір тесту (визначається метою тестування і ступенем валідності і 
надійності;

2) процес тестування (визначається інструкцією до тесту);
3) інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних допу-

щень щодо об’єкту тестування). На всіх трьох етапах необхідна участь ква-
ліфікованого шкільного психолога.

Однією з головних детермінант при виборі тесту є вік учнів. У школярів 
молодших класів (1-4 класи) домінує наочно-образне мислення, яке пов›я-
зане 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 яко-
сті наочно-образне мислення практично переплітається 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 ін-
дивідуальний, 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 знеособле-
ному вигляді.

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 розу-
мовий 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 вико-
ристовуються 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.

Саме тому, для виявлення домінуючого типу мислення у молодших шко-
лярів ми вважаємо найбільш адекватним і ефективним тестування з вико-
ристанням проективних методик, зокрема апперцепційний тест на основі 
жанрових картинок.

Процес тестування полягає у вивченні учнями сюжетів (образів, ситуа-
цій), зображених на запропонованих їм картинках і подальшій їх інтерпрета-
ції. Сюжети (образи), що використовуються в картинках, створені на основі 
популярних персонажів, що часто зустрічаються в дитячій літературі: ку-
медних звіряток – домашніх або тих, що живуть в дикій природі. Малюнки 
повинні бути максимально динамічні, поліхромні (багатоколірні) і цікаві.

Тест жанрових картинок побудований на основі атласу М. В. Гамезо, 
в якому використовується психосемантичний принцип визначення провідно-
го стилю мислення. Автор пропонує учню, що проходить тести, на вибір три 
словесні інтерпретації, виражені в назві сюжету картинки. Ці інтерпретації 
відповідають трьом типам мислення: конкретному, абстрактному та емоцій-
ному. Ці типи мислення з різним ступенем виявлення 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 тес-
товані школярі звичайно вибирають не один тип інтерпретації (назви), а два 
і набагато рідкий третій тип. Це дозволяє судити про наявність в мисленні 



133

дитини двох домінуючих типів мислення, комбінація яких указує на опти-
мальний профіль сприйняття, обробки і видачі інформації про навколишній 
світ. Цьому профілю відповідно відповідає певний учбовий предмет або гру-
па 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, відо-
бражає 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›єктив-
но-логічною оцінкою дії, зображеної на картинці, коли в інтерпретацію ма-
люнка закладається не сенсорний, а понятійний аспект мислення.

Абстрактне мислення пов›язане з неконкретною, недиференційованою, 
цілісною оцінкою ситуації, коли в свідомості дитини формується узагальне-
ний образ реальності, що дозволяє виділити в ній значущі для особи 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 по-
чуттєвою інтуїції.

В рамках наукової психології інтуїція розглядається як необхідний, вну-
трішньо 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.

І, нарешті, третя, емоційна компонента мислення пов›язана з домінуван-
ням 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.

Емпіричний досвід застосування проективного тесту жанрових картинок 
показав, що при переважному виборі назв з комбінацією конкретного і аб-
страктного смислового змісту можна говорити про переважання в мисленні 
школяра об›єктивної логіки, доповнюваної інтелектуальною інтуїцією. Ха-
рактер такого поєднання указує на профіль навчання з природно-математич-
ним 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.
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В якості учбових предметів, що відносяться до даного профілю можна 
привести математику, фізику, хімію, біологію, астрономію і інші, близькі до 
них по спрямованості.

Вибір назв в тесті з комбінацією конкретного та емоційного мислення, 
коли в мисленні переважають конкретні фізичні відчуття (негативні або по-
зитивні, 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 про-
фесійної діяльності, на ту сферу, де задовольняються потреби духовного 
плану – мистецтво, педагогіка, філософія, психологія, релігія і близькі до 
них напрямки.

Варто відзначитипевну закономірність, коли тестованими вибираються 
назви, що виключно відносяться до конкретного мислення без поєднання 
з іншими типами мислення. В даному випадку ми маємо справу з конкрет-
но-логічним мисленням, коли йдеться про наочно-дієве сприйняття навко-
лишнього світу, що характеризується тим, що рішення задачі здійснюється 
за допомогою реального, фізичного перетворення ситуації, випробування 
властивостей об›єктів. Цей тип мислення згодом трансформується в техно-
кратичний 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-пси-
хологічних і соціально-психологічних якостей, адекватних конкретному про-
філю навчання. В процесі тестової діагностики виникає необхідність викори-
стання блоку стандартизованих методик, що пройшли багаторічну апробацію 
в роботі з школярами середніх і старших вікових груп.

У цьому контексті найефективнішими представляються критеріально-о-
рієнтовані тести, що виявляють, наскільки школяр володіє знаннями, нави-
чками 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 випробову-
ваного у вибірці і не по відношенню до статистичної норми, а по відношенню 
цих результатів до всієї суми тестових задач.
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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 педагогічних 
технологій і систем є ґрунтовне психодіагностичне забезпечення навчаль-
но-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 індивідуаль-
но-психологічних відмінностей учнів.

Наведемо деякі методики, які використовуються для учнів, батьків, учи-
телів 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 побіч-
них, тимчасових. У цьому випадку необхідне проведення психодіагностич-
них 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 інте-
лектуальних та спеціальних здібностей. Наприклад, тест Р. Амтхауера доз-
воляє отримати «тестовий профіль» людини, яка досліджується, за трьома 
параметрами: відбиття гуманітарних, математичних і технічних здібностей. 
Шкільний тест розумового розвитку О. М. Гуревича (ШТРР) допомагає ви-
значити відбиття здібностей до суспільно-наукової, фізико-математичної та 
природничо-наукової галузей діяльності.

Виходячи з показників тестування, психолог робить висновок і дає реко-
мендації 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 самостійність 
і творчість);

б) розуміння навчального матеріалу (з великими труднощами, повільно, 
поверхнево, швидко, глибоко тощо);
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в) оцінювання своїх можливостей (недооцінює, оцінює реально, перео-
цінює);

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-предмет-

ників. Учитель ранжує клас за здібностями до предмета за параметрами: дуже 
високі, високі, середні, низькі, дуже низькі. При формуванні профілів навчан-
ня увага звертається на дітей з дуже високими й високими здібностями. Дані 
всіх психодіагностичних досліджень заносять до таблиці. Коли галузь інте-
ресів і здібностей намічена, можуть використовуватися різноманітні тести 
спеціальних можливостей для поглибленого вивчення індивідуально-психо-
логічних особливостей школяра (сенсорні, моторні, технічні здібності, увага, 
пам›ять, мислення, уява, тип темпераменту тощо) [15]. 

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 уяви-
ти 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[10].

Основні завдання психолога у роботі з профорієнтації встановити профе-
сійну придатність старшокласника через глибоке вивчення його психофізіо-
логічних і психічних особливостей, даних про стан здоров’я, розвиток профе-
сійних нахилів і здібностей. А саме цим займається професійна діагностика.

Розрізняють чотири основних компоненти профдіагностики [8]:
1. Психологічний – виявлення індивідуально – психологічних властивос-

тей особистості.
2. Психофізіологічний – виявлення типологічних і різних психофізіоло-

гічних показників.
3. 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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2.7. Сучасні методи вивчення особистості старшокласників 
з метою профорієнтації 

(В. В. Рогоза)

Використання тестових та профорієнтаційних методик – це один із най-
більш оптимальних шляхів діагностики схильностей та спеціальних 

здібностей учнів, які стають запорукою подальшого успішного виконання 
певної професійної діяльності. За умов профілізації школи та посилення про-
форієнтаційної роботи зі старшокласниками тестові методики набувають 
особливого значення і передбачають осмислений підхід до їх використання.

Використання психодіагностичних процедур з метою виявлення про-
фільної та професійної спрямованості особистості, її індивідуальних психо-
фізіологічних показників повинно стати обов’язковою складовою навчаль-
но-виховного процесу у середніх загальноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладах. Крім того, використання тестів повинно стати 
прерогативою роботи не тільки психолога, а і будь-якого вчителя-предметни-
ка, не кажучи вже про профорієнтаційну роботу, яку має проводити класний 
керівник з підшефним колективом.

Нині у більшості шкіл розглядають проблему професійного визначення 
школяра в основному у площині формування профільних класів. Беручи до 
уваги цей факт слід зазначити, що процесу комплектації профільних класів 
має приділятися достатня увага, з огляду на можливі наслідки від необ’єк-
тивної оцінки професійних нахилів та здібностей школяра.

Сьогодення ставить особливі вимоги до процесу особистісного та про-
форієнтаційного діагностування. Вони полягають у створенні єдиного, опти-
мального підходу до комплектації батарей тестів, їхнього використання, 
формування висновку та профорієнтаційних рекомендацій. Психологічна 
діагностика має бути спрямована на співставлення особистісної картини 
опитуваного з вимогами, які ставить перед ним майбутня професія. Для до-
сягнення поставлених цілей необхідним є створення узагальненої автомати-
зованої діагностичної системи з методично вивіреним та експериментально 
перевіреним наповненням. Комп’ютерний варіант банку тестових методик з 
регульованими параметрами діагностики (залежно від мети) вирішить існу-
ючі проблеми, пов’язані з обробкою та інтерпретацією результатів, значно 
пришвидшить та оптимізує процес діагностики.

Діагностичні профорієнтаційні заходи мають носити комплексний підхід, 
тобто включати різноманітні форми роботи, які б у свою чергу забезпечували 
формування найбільш цілісної картини особистісних та психічних показни-
ків людини.

Використання єдиної автоматизованої системи з індивідуальної діагности-
ки, профільної та професійної орієнтації, стане запорукою переходу на якісно 
новий, Європейський рівень вирішення кадрових питань, адекватної реакції 
на соціальне замовлення та сприятиме формуванню ринку праці в Україні.
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2.8. Педагогічні впливи на учня в системі професійної орієнтації
(В. І. Доротюк)

Педагогічні впливи – це багатофакторне, комплексне поняття, яке 
включає систему чинників, які тим чи іншим чином позначаються 

на процесі навчання та виховання. Саме через це педагогічні впливи на учня 
не доцільно розглядати лише у межах школи та діяльності шкільного колек-
тиву. Педагогічними впливами у цьому випадку більш слушно вважати дію 
тих факторів соціуму, які відіграють важливу педагогічну роль у тривалому 
процесі формування освіченої та вихованої особистості та професійній орі-
єнтації молодої людини.

Гарантії позитивного результату педагогічних впливів знаходяться у абсо-
лютно новій системі координат педагогічної особистісної взаємодії. Цей блок 
включає три компонентні чинники впливу на учня в системі профільного 
навчання: держава, школа, сім›я. Розглянемо основні складові цих чинників:

1. Держава. Вплив соціально-економічної та політичної ситуації в країні: 
вибір життєвих і професійних пріоритетів, віяння моди та субкультур, пла-
нування та осмислення перспектив, пропускаючи їх через призму соціаль-
но-економічного добробуту та політичних процесів у державі.

2. Школа. Вплив педагогів і шкільного психолога на процес виховання, 
навчання та професійної орієнтації учня (змістове наповнення занять, вико-
ристання профорієнтаційних навчальних програм, які допомагають визна-
читись у подальшій професійній спрямованості та виробляють в учня цінні 
практичні уміння та навички). Як позитивний вплив можна розцінювати і ви-
користання діагностичного комплексу в навчальному процесі, що дозволить 
провести розрахунок індивідуального прогнозуючого критерію успішності 
навчання за профілем. Знаючи такі прогнози успішності, значно легше про-
вести диференціацію учнів за профілями навчання, а самим учням зробити 
свій вибір. Спираючись на психодіагностичні профорієнтаційні дослідження, 
педагогу-психологу легше провести консультації з учнями, уточнити реко-
мендовану спрямованість розвитку інтелектуальних функцій, а також більш 
обґрунтовано визначити вибір профільного навчання та надати рекомендації 
стосовно успішного адаптаційного процесу в новому оточенні та новій сис-
темі взаємовпливів.

3. Сім’я. Вплив на учня батьків (виховання, формування системи цін-
ностей, рекомендації стосовно вибору майбутньої професії, що зумовлені 
історично-спадковою ситуацією в родині, матеріальним забезпеченням, со-
ціальним статусом і системою життєвих цінностей батьків).

Враховуючи консолідований вплив зазначених вище чинників, необхідно 
констатувати той факт, що сучасний блок педагогічних впливів на учня в сис-
темі профільного навчання потребує однаково достатньої уваги, кваліфікації 
та свідомості збоку всіх ланок. 



139

Керування вибором професії – одна зі складових частин проблеми науко-
вого керування суспільством. У більш вузькому плані стосовно до проблеми 
вибору професії учнями учителю украй важливо знати об›єктивні і суб›єк-
тивні фактори, що складають зміст керування. До об›єктивних факторів від-
носяться: 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 
керування. Керування вибором професії немислимо без знання особистості, 
її структури.

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 бу-
дується з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учнів, 
базується на знанні динамічної функціональної структури особистості.

Вимога вивчати кожного школяра загальновизнана. Однак у практиці не-
рідкі випадки, коли вчитель може докладно охарактеризувати одного – двох 
своїх вихованців, всім іншим він у стані дати лише саму загальну харак-
теристику. Буває, що вчитель непогано знає учня, але дати цілісну харак-
теристику 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.

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 осо-
бистісних якостей повинні бути повними і точними. У характеристиці необ-
хідно вказувати перспективу розвитку особистості, прогнозувати її майбутнє. 
Не можна обмежуватися в характеристиці учня вказівкою на його дисципліну, 
навчальні оцінки і загальну активність. Особливу увагу потрібно звертати 
на динаміку інтересів учнів, на їхні схильності в процесі навчання. При цьо-
му украй важливо проектувати можливості розвитку здібностей у процесі 
навчання. Якщо вчитель помітить визначену спрямованість професійних 
інтересів учня, наполегливість і завзятість, що він виявляє, то він зобов’я-
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заний 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, шля-
хом усвідомлення своїх можливостей, досягнень і порівняння їх з успіхами 
і досягненнями оточуючих людей. Пізнаючи себе, ми одночасно пізнаємо 
інших людей. Знання інших людей допомагає самопізнанню. Процес порів-
няння – основа не тільки пізнання світу, але і пізнання самого себе. Пізнаючи 
через порівняння якості іншої людини, ми одержуємо матеріал, необхідний 
для вироблення власної оцінки. 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 обрати 
роботу для душі Вимоги людини до себе, самовиховання, залежать від ви-
мог і перспектив суспільства, у якому він живе. Вимоги суспільства – одне з 
найважливіших спонукань самопізнання і самовиховання. Виникнення по-
треби в знанні власних особливостей, інтересу до себе і міркувань про себе 
є характерною рисою дітей, що подоросліли.

Отже керування вибором професії це складний процес, у якому однаково 
важливу роль відіграють педагоги, психологи, адміністрація і самі учні. Але 
відповідальність за правильність вибору лежить у більшій мірі на школі, адже 
саме завдяки неперервному навчанню і вихованню учні черпають знання і 
досвід, який спонукає їх до самопізнання, самовдосконалення, особистісного 
та професійного самовизначення.

2.9. Структура профорієнтаційної роботи 
в умовах освітнього середовища профільної школи 

(В. І. Доротюк)

Структурна побудова професійної орієнтації, за Баллом, випливає з 
методичних підходів до розгляду цілей і змісту профорієнтаційної 

роботи, а також із розуміння діапазону її компетенції. Отже, різні визначення 
професійної орієнтації, різне трактування її цілей і змісту неминуче відбива-
ється на її структурі, а отже, й на її формах і методах.

Професійну інформацію можна визначити як психолого-педагогічну си-
стему формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що від-
повідає суб›єктивним і об›єктивним умовам здійснення особистістю вільного 
й усвідомленого професійного самовизначення.
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Уже із самого визначення профінформації випливає, що вона ніяк не 
ототожнюється із системою заходів щодо накопичення й розповсюдження 
відомостей про професії або пропаганду професій відповідно до потреб ре-
гіону що зустрічається в зорієнтованих на старі концепції джерелах із питань 
психології та педагогіки профорієнтації). Профінформація тут передбачає 
специфічну пізнавальну діяльність особистості (профінформаційну діяль-
ність), у якій особистість перетворює себе, формує себе як суб›єкта профе-
сійного самовизначення. Профінформація базується на відповідній педаго-
гічній інтерпретації (педагогічній адаптації) інформаційного матеріалу про 
окремі професії, про особистість у проекції на професійну діяльність, про 
суб›єктивні та об›єктивні умови професійного самовизначення і реалізації 
особистості у професійній діяльності.

Педагогічна підготовка профорієнтаційної роботи учнів передбачає ство-
рення необхідних умов для їхньої діяльності в пошуку й аналізі нової інфор-
мації різними засобами. Робота з профінформацією передбачає вирішення 
таких основних завдань:

1) ознайомлення учнів з інформаційним матеріалом, що характеризує 
масові професії; 

2) інформування учнів про умови оволодіння професіями (про навчальні 
заклади, навчальні предмети, строки навчання, кваліфікаційні перспективи 
тощо); 

3) формування в учнів позитивного ставлення до різних видів професійної 
діяльності; 

4) формування в учнів стійких професійних інтересів і правильно моти-
вованих професійних намірів, в основу яких покладено усвідомлення сво-
їх власних професійно значущих психологічних особливостей, здібностей, 
а також соціально-економічних умов вибору професії. Наступним, другим, 
структурним елементом профорієнтації виступає система професійної кон-
сультації.

У більшості авторів ми зустрічаємося з розумінням профконсультації як 
системи довідкових порад щодо умов правильного вибору професії. До такого 
визначення їх функцій приводить щонайменше дві обставини: 1) розуміння 
професійної орієнтації як соціальне замовленої системи управління особисті-
стю з огляду на регіональні проблеми суспільства в робітничих кадрах (у до 
ринковий період); 2) занадто деталізоване дроблення структури професійної 
орієнтації, за якою професійна консультація позбавляється своїх основних 
функцій. Профконсультація – (від лат. professіo – рід занять, consultatіo – на-
рада), науково організоване інформування про професії, призначена голов-
ним чином для молоді, що закінчує загальноосвітню школу, з метою прак-
тичної допомоги у виборі професії з урахуванням схильностей, інтересів і 
здібностей, що сформувалися, а також потреб суспільства. Профконсультація 
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повинна мати відомості про роль і перспективи кожної професії, про потре-
бу в кадрах, про зміст трудової діяльності, соціально-економічний і сані-
тарно-гігієнічний статус професій. Вона володіє інформацією про можливі 
шляхи професійного навчання, з одного боку, і про ті вимоги, що пред›являє 
професія до людини з іншого.

Професійна консультація спеціалізується на допомозі людям при виборі 
професії, а також плануванні професійної кар›єри відповідно до можливо-
стей, що надає особистості суспільство і її індивідуальні якості. Професійна 
консультація – складова частина системи професійної орієнтації, проводить-
ся з обліком фізичних і психологічних особливостей респондента, його за-
гальних і професійних інтересів, схильностей і здібностей, загальної і про-
фесійної підготовки, медичних і психологічних вимог до працівника даної 
професії, а також зведених даних про попит на робочу силу, можливості 
працевлаштування і навчання по тим чи іншим професіям і спеціальностям.

У багатьох державах система профорієнтації молоді містить у собі пси-
хологічну професійну консультацію. Психологічна консультація звичайно 
проводиться у формі бесіди клієнта з психологом.

Форми професійної консультації:
• Довідкова профінформація – інформація про наявний попит на робочу 
силу і можливості професійного навчання; умови прийому до профе-
сійних навчальних закладів; про особливості окремих професій (зміст 
і умови праці, вимоги, що висуваються до працівника, області засто-
сування професії, можливості подальшого підвищення кваліфікації і 
просування, умови оплати і т. д.);

• Найпростіша (наприклад, у школі – практичні наради вчителів, бесіди 
з батьками);

• Визначення професійної придатності на основі психологічного ви-
вчення особистості. Ця форма професійної консультації найбільш 
відповідальна і повинна проводитися тільки фахівцями.

Професійна психологічна консультація зазвичай ґрунтується на наступних 
принципах:

1) Добровільність участі клієнта в консультації;
2) Його активність в ухваленні рішення;
3) Конфіденційність діагностичної інформації;
4) Багатоваріантність вибору.
З огляду на вищесказане неважко збагнути, наскільки реальним є дотри-

мання перелічених принципів в умовах профільної школи. По-перше, добро-
вільність участі не дозволить поставити профорієнтаційний процес на рівень 
узгодженого механізму із зворотнім обміном даними між школою та ринком 
праці, крім того вибіркова статистика перешкоджатиме відпрацюванню ан-
тикризових моделей. По-друге, конфіденційність діагностичної інформації 
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формуватиме вакуум для дії допоміжних сил професійної орієнтації та про-
фесійного становлення (батьки, вчителі, викладачі закладів профосвіти). Осо-
бливої актуальності питання набуває при невідповідності отриманих даних 
навчальному профілю учня, що при своєчасній поінформованості підлягає 
перегляду збоку вчителів та адміністрації школи. Тому отримані дані, після 
обробки кваліфікованого спеціаліста (психолога), можуть стати могутньою 
зброєю у боротьбі з невідповідністю та дезорієнтацією.

Принципи активності в ухваленні рішень та багатоваріантності вибору 
можна зберегти за умови достатньої методичної та матеріально-технічної 
бази школи, високого рівня підготовки педагогічних кадрів та обслуговуючо-
го персоналу. Адже аргументувати свій вибір та визначитися у світі професій 
учень може лише за умови отримання вичерпної інформації, джерелами якої 
є словники професій, профкарти, довідники, методичні посібники, Internet.

Психологічна професійна консультація проводиться в кілька етапів і 
містить у собі:

• попередню бесіду;
• психологічну діагностику здібностей і схильностей;
• корекцію уявлень клієнта про себе і конкретної професії;
• вироблення плану життєвого шляху і визначення професійного ви-
бору;

• «зворотний зв’язок» про отримані результати;
На сьогоднішній день розроблені численні системи профорієнтаційних 

тестів і опитувальників, профорієнтаційних ігор, комп›ютерних профконсуль-
таційних систем і т. п. Такі засоби сприяють побудові професійного плану 
особистості, визначають професійну траєкторію, розставляють та система-
тизують цілі, задачі, можливості, бар’єри у досягненні поставленої мети. 

Професійний план можна представити схематично у виді трьох складо-
вих: «Хочу», «Можу», «Треба».

«Хочу» – це особисті цілі і цінності, професійні інтереси і схильності. 
Схильність відрізняє інтерес від необхідності дії. Інтерес до музики, напри-
клад, може проявляться в зборі інформації про виконавців і музичні течії, 
прослуховуванні записів. Інша справа – створення мистецького твору, для 
цього потрібні схильності. В ідеалі інтерес і схильності погоджені і допов-
нюють один одного.

«Можу» – це можливості (фізіологічні, психічні). Тут постає питання 
про професійну придатність, що характеризує дві речі: успішність оволо-
діння професією і задоволеність людини своєю працею. Треба пам’ятати, 
що профпридатність – не вроджена якість, вона формується в процесі обміну 
досвідом та діяльності.

«Треба» – це потреби ринку праці, шляхи і засоби досягнення мети. До-
бре, коли обрана людиною професія міститься у перехресній площині, тобто 
задовольняє всім трьом критеріям.
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Оцінюючи реальність професійного плану, важливо звернути увагу на два 
аспекти: по-перше, на поширеність обраної професії й імовірність вступу 
до навчального закладу, який надає професійну освіту. І друге – потрібно 
мати кілька альтернативних варіантів. Життя динамічне і мінливе. На шляху 
реалізації поставленої задачі, мети можуть виникнути несподівані перешко-
ди: невдача на вступних іспитах, несподіване зниження попиту на обрану 
професію, відсутність матеріальних можливостей, переїзд на інше місце 
проживання і багато чого іншого. Треба пам›ятати, що тієї самої цілі можна 
досягти різними способами і ці способи потрібно мати на увазі. Важливо, 
обравши професію, познайомиться не тільки з різними типами навчальних 
закладів, що готують фахівців даного профілю, але і зі зв›язками між про-
фесіями: оператор ПК – технік-програміст – інженер-програміст; помічник 
менеджера – менеджер – керівник[5].

У процесі вибору роботи важлива відповідність особистих прагнень і 
об›єктивних характеристик роботи. Якщо очікування людини не збігаються 
з об›єктивними характеристиками роботи, то в трудовій діяльності її чекають 
збої і невдачі. Виділяють наступні об›єктивні характеристики роботи:

1) розмаїтість – наскільки робота вимагає різних типів активності і їхніх 
варіацій, наскільки дозволяє людині використовувати ті чи інші навички, 
уміння і здібності;

2) цілісність задач – на якій стадії робота має являти собою серію за-
вершених заданий, у який період вона виконується (відстрочка) і з якими 
конкретними результатами;

3) значення роботи – вплив її результатів на життя інших людей;
4) автономія – ступінь волі дій і самостійності у виборі засобів, порядку 

і правил виконання роботи;
5) зворотний зв’язок – можливість одержувати точну інформацію про 

результати діяльності. Взагалі, для будь-якої професії необхідно будувати 
професіограму, тобто її змістовний, але короткий (у вигляді формули) опис 
по декількох основних критеріях: предмет праці; ціль праці; засоби праці; 
проблемність трудових ситуацій; колективність трудового процесу; самостій-
ність трудових функцій; особливість трудових контактів; відповідальність; 
умови праці.

Дуже корисно скласти таку професіограму для обраної професії, це зни-
зить імовірність неприємних сюрпризів, що можуть виникнути вже в процесі 
діяльності.

Ще одним важливим аспектом є своєчасність професійного самовизначен-
ня, це питання не слід відкладати на потім. Як відомо, найбільше правильно-
му вибору професії сприяє практична діяльність. Тільки спробувавши свої 
сили на практиці, можна говорити, наскільки подобається роботи, чи сприяє 
самореалізації.
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Оскільки профільна школа знаходиться на шляху свого становлення та 
розбудови, шкільний профорієнтаційний кабінет не завжди в змозі задоволь-
нити запити школярів. Враховуючи це, старшокласники та їх батьки можуть 
користуватися альтернативним ресурсом для отримання профконсультацій-
них послуг, серед яких:

• Центри допомоги в працевлаштуванні (у тому числі, що спеціалізують-
ся на працевлаштуванні молоді), психологічній підтримці населення.

• Комерційні центри профорієнтації. Часто профорієнтаційне тестуван-
ня проводиться на базі Центрів Тестування, профорієнтаційні тренін-
ги – в організаціях, що пропонують тренінгові послуги.

• Міські педагогічні й психологічні ВНЗ – цілком можливо, що у їхньо-
му складі є підрозділ, що має відношення до проблем профорієнтації: 
кафедра психології праці, наприклад, або центр профорієнтації.

• Міжшкільні навчально-виробничі комбінати (МНВК). Заняття в під-
розділах МНВК починаються з 9-го класу, і часто поділу на групи 
передує профорієнтаційна робота з підлітками.

Для учнів добре себе зарекомендувала наступна схема консультування:
1. Виявлення інтересів, схильностей, професійних переваг.
2. Формування образу «ідеальної» професії.
3. Аналіз світу професій і конкретизація «ідеального» образу у вигляді 

можливих варіантів професій.
4. Аналіз психологічних портретів реальних професій.
5. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей клієнта.
6. Зіставлення виявлених особливостей з вимогами професій.
7. Уточнення професії, розробка програми і способів оволодіння профе-

сією.
Тепер я розгляну деякі напрямки роботи профконсультанта в умовах су-

часної школи.
У старшокласників є виражена потреба порадитися з психологом про свій 

професійний вибір. У залежності від ступеня розвитку їхніх професійних 
планів і рівня розвитку здібностей профконсультант намічає стратегію про-
ведення консультації. Для одних досить двох-трьох бесід і короткого діа-
гностичного обстеження, щоб прийняти рішення про вибір професії і почати 
підготовку до неї. Для інших потрібно поглиблене обстеження і багаторазові 
консультації, щоб підійти до цього рішення. Тому психолог повинен почати 
вивчення професійних намірів учнів з 7-го класу; а починаючи з 8-го класу 
варто проводити індивідуальні консультації з тими, хто планує після 9-го 
класу продовжити навчання в технікумі чи в коледжі.
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2.10. Історичний аспект появи та розвитку професійної орієнтації
(В. І. Доротюк)

Для створення і розбудови потужної профільної освіти, налагодження 
професійної орієнтації необхідно звернутися до передумов станов-

лення відомого професійного вибору.
Історія питання професійного добору як складової сучасної професійної 

орієнтації пов’язана з випробуваннями і виявленням різних здібностей, знань, 
умінь і навичок людини.

Так, у середині 2-го тисячоліття до н. е. в стародавньому Вавилоні прово-
дили добір серед випускників шкіл, де готували писців. На той час профе-
сійно підготовлений писець, будучи центральною постаттю месопотамської 
цивілізації, повинен був знати всі чотири арифметичні дії, вміти виміряти 
розмір земель, ділити майно, розбиратись у тканинах, металах, рослинах, 
володіти мистецтвом співу, гри на музичних інструментах.

У давньому Єгипті справі жерця навчався лише тільки той, хто був здат-
ний витримати іспити за певною системою.

Давньогрецький мислитель Платон наголошував, що під час виховання 
молоді слід враховувати взаємодію вродженого і набутого в процесі життє-
діяльності. Греки вважали, що боги, створюючи людей, підмішували до них 
золото, срібло і мідь. Люди з золотом покликані займатись наукою, мисте-
цтвом і державним управлінням; люди зі сріблом можуть бути військовими 
і державною охороною; «мідні» люди повинні ставати ремісниками і земле-
робами. Такий розподіл вважали державною справою.

В 1575 році в Іспанії був написаний вислів: «Для того, щоб ніхто не поми-
лявся у виборі професії, яка найбільше підходить його природному обдару-
ванню, цареві слід призначати відповідальних осіб великого розуму і знань, 
які б 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 відділення ремесла від землеробства 
та зародження товарного виробництва, що в подальшомупотягло за собою 
відокремлення торгівлі від виробництва.

Розділення праці – якісна диференціація трудової діяльності в процесі 
розвитку суспільства, що призводить до відокремлення і співіснування різних 
її видів. Генеральною умовою для розділення праці є зростання виробничих 
потужностей суспільства та диференціація знарядь праці, що веде до розвит-
ку виробничих потужностей і зростання продуктивності праці.

Розвиток великого капіталістичного виробництва викликав потребу у ву-
зькоспеціалізованих робітника, які б виконували постійну, одноманітну, ра-
зом с тим напружену роботу. Праця таких робітників ставала втомливою, що 
призводило до великої кількості випадків виробничого травматизму, багатьом 
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робітникам довелось змінювати свої професії. Так, у Німеччині було встанов-
лено, що значна кількість робітників щорічно змінювала професію, особливо 
це стосувалось молоді у віці від 14 до 20 років. Така плинність кадрів сталася 
внаслідок відсутності організованої професійної орієнтації молоді.

Питання щодо необхідності проведення професійного добору, внаслідок 
якого кожній людині було надано можливість опанувати професію, що відпо-
відала б її індивідуальним якостям, уперше було поставлено в 1907 році на 
XIV Міжнародному конгресі з питань гігієни і демографії у Берліні.

У XIX столітті з’являються перші літературні джерела, присвячені питан-
ням професіональної орієнтації молоді, а саме – у 1849 році у Франції видано 
«Керівництво з вибору професії».

З метою діагностичного оцінінювання особистості, її здатності викону-
вати ту чи іншу роботу у 1883 році англійський психолог Френсіс Гальтон 
у науковій праці «Дослідження людських здібностей» уперше запропонував 
використовувати тестові випробування.

Російський історик М. І. Карєєв у 1897 році видав книгу «Вибір факуль-
тету і проходження університетського курсу».

У 1908 році у Бостоні професор Гарвардського університету Ф. Парсонс 
відкрив «Бюро орієнтації», основною метою якого було надання допомоги 
школярам у визначенні їхнього 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 про-
фесій і вивчення професійних нахилів школярів. Такі заходи в той час про-
водились в Англії, Бельгії, Іспанії, Чехословаччині, Швеції.

У той самий період у Росії аналогічну роботу почав проводити Педагогіч-
ний музей ім. А. С. Макаренка (Москва). Науковці цього закладу досліджува-
ли проблеми вибору професії випускниками шкіл і мотивації цього вибору.

Профконсультаційні заклади початку XX століття використовували в сво-
їй діяльності, як правило, лише анкетні методи вивчення особистості. Од-
нак застосовування лише таких методик не давало можливості продуктивно 
розв’язувати задачі профорієнтації. Водночас було покладено початок роботи 
з профорієнтації.

Дальшим кроком у розвитку системи профорієнтації вважають розро-
блення і впровадження у практику профорієнтації німецькими психологами 
Г. Мюнстербергом і В. Штерном так званих психотехнічних тестів. Психотех-
ніка – це галузь психології, що вводить у сферу своїх досліджень проблеми 
застосовування психології до розв›язування практичних питань, пов’язаних 
з трудовою діяльністю людини. Її основними завданнями було проведення 
професійного відбору і професійної орієнтації; вивчення втоми під час праці, 
адаптації людини до машини і машини до людини; тренування психічних 
функцій під час підготовки робочих кадрів та інші.
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У ряді держав (Німеччина, Франція, Англія, США) створено інститути 
психології і лабораторії для дослідження питань профорієнтації. У Німеччи-
ні в 1922 році прийнято закон про систему профорієнтації та консультації. 
Об›єктивною основою виникнення проблеми профорієнтації як суспільного 
явища є соціально-економічні передумови, що проявляється у професійному 
розподілі суспільної праці, особистісно-психологічні особливості, що зумов-
люють індивідуальні розходження між людьми як виробниками матеріальних 
і духовних благ. 3 метою розв’язування проблем профорієнтації у багатьох 
державах з’являються численні служби (бюро, лабораторії, інститути). Поряд 
із своєю основною роботою ці служби фактично розв’язували і інше завдан-
ня – подальшу інтенсифікацію виробництва.

2.11 Профорієнтація на сучасному етапі 
(В. І. Доротюк)

На сучасному етапі визначено основні вимоги до загальноосвітньої 
школи. Це розвиток індивідуальних здібностей учнів, розширення 

диференційованого навчання відповідно до їхніх запитів і схильностей, роз-
виток мережі спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням різних 
предметів, забезпечення відповідності рівня середньої освіти вимогам нау-
ково-технічного прогресу.

Профільну освіту в Україні впроваджують на підставі Концепції про-
фільного навчання в старшій школі, яку розроблено у зв’язку з виконанням 
«Закону України «Про загальну середню освіту» [7]. Вона ґрунтується на 
основних положеннях Концепції загальної середньої освіти і спрямована 
на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом 
Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002 р., Концепції профільно-
го навчання у старшій школі, схваленої спільною колегією МОН і президії 
НАПН України.

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 
принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можли-
вості учня у виборі власної освітньої траєкторії.

Вищезгадана концепція передбачає навчання десяти-, дванадцятикласни-
ків за п’ятьма основними напрямами: суспільно-гуманітарним, природни-
чо-математичним, технологічним, художньо-естетичним і спортивним. А ті 
юнаки і дівчата, котрі не планують вступати до ВУЗу, зможуть продовжити 
навчання на рівні стандарту – обов’язкового мінімуму змісту навчальних 
предметів.
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Щоб виявити схильність дітей до тих чи інших видів діяльності, типовий 
план розглядає дев’ятий клас загальноосвітньої середньої школи як допро-
фільний. Причому не можна сприймати допрофільне навчання як період, 
коли дитині треба починати посилено вивчати певні науки. Навпаки – дев’я-
тикласник має спробувати себе в усьому, побувати на всіх факультативах і 
лише потім визначитися, що йому до душі.

Профілізація школи може створити сприятливі умови для реалізації ін-
дивідуальних особливостей старшокласників, їхніх інтересів і потреб, зорі-
єнтувати прийдешніх 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 та допрофесійної освіти.

Диференціація – одна з ключових проблем організації сучасної школи. 
Вона є об’єктом гострої полеміки серед педагогів у багатьох країнах світу. 
Різні й навіть протилежні погляди на ідею диференційованого навчання пев-
ною 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 і обізнаності у багатьох суміжних галузях.

Водночас існує і інша тенденція, що унеможливлює «універсалізм» в умо-
вах величезного нарощування наукових і професійних знань. Важливою 
умовою досягнення успіху в будь-якій діяльності вважають спеціалізацію 
працівника, хоча ознаки цієї спеціалізації зазнають суттєвих змін. Послідов-
ники цієї тенденції справедливо вважають, що спеціалізація не тільки сприяє 
розвиткові виробничих сил, науки і культури, а й відповідає різноманітності 
задатків і здібностей людини, її індивідуальним нахилам до того чи іншого 
виду діяльності.

Початковий – попередній, орієнтовний – етап диференціації починається 
у дев’ятому класі середньої школи. А в останніх класах у більшості країн 
світу запроваджено профільну диференціацію навчання (при цьому слід вра-
ховувати, що там повна середня освіта не є обов’язковою). Діти навчаються 
у спеціалізованих секціях і відділеннях, котрі можна вважати аналогами про-
філів, усе розмаїття їх зводиться до двох напрямів – академічного (загаль-
ноосвітнього) та практичного (технологічного, допрофесійного). Обов’язко-
вих предметів у старших класах, як правило, менше, ніж в основній школі. 
А профільна диференціація навчання здійснюється завдяки поглибленому 
вивченню дисциплін певного профілю.

Кількість обов’язкових предметів (курсів) на старшому ступені середньої 
школи набагато менша, ніж в основній. Профільна диференціація навчан-
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ня здійснюється внаслідок поглибленого вивчення навчальних дисциплін 
певного профілю. Учні академічних потоків керуються вимогами вищих 
навчальних закладів, навчальний план яких складається з традиційних за-
гальноосвітніх дисциплін, що не відхиляє вибір нових навчальних курсів.

Учні, які не орієнтуються на вступ до вищих навчальних закладів, оби-
рають головним чином навчальні курси практичного циклу, що в багатьох 
випадках не обмежує можливості продовження навчання.

В Україні існує єдиний для всієї країни державний стандарт загальної 
середньої освіти. Тобто визначено набір навчальних предметів, які викла-
дають у загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги до знань учнів, кіль-
кість годин, відведених на засвоювання знань з різних предметів, розподіл 
цих годин за різними роками навчання. Однак даний стандарт не є цілком 
однорідним і містить в своєму складі дві частини – інваріантну (незмінну) 
та варіантну (змінну).

Інваріантна частина – – це перелік навчальних предметів і кількості годин 
для них, вивчення яких є обов’язковими для всіх навчальних закладів України 
і називається державним компонентом змісту навчання.

Варіантна частина – – кількість годин, відведених на навчальні предмети 
і курси, вивчення яких відбувається за вибором місцевих органів управлін-
ня (регіональна компонента змісту навчання) та безпосередньо навчальних 
закладів (шкільна компонента).

Співвідношення навчального часу між інваріативною частиною і варіант-
ною повинно бути близько 65%, до 35%.

Варіантна складова навчального процесу кожної школи, орієнтуючись на 
обраний профіль (або профілі), повинна забезпечуватися самостійно.

Реалізація сучасних вимог, пред›явлених загальноосвітній школі, значно 
активізувала розроблення наукових і практичних проблем профорієнтації. 
Можна виділити ряд напрямів, що сприяють вирішенню практичних питань 
професійного самовизначення підростаючого покоління. До них належать: 
система профорієнтації, що озброює школярів необхідними знаннями для 
орієнтації у світі професій, уміннями об›єктивно оцінювати свої індивіду-
альні особливості; діагностичні методики вивчення особистості школярів для 
надання індивідуальної допомоги у виборі професії; теоретичні й методичні 
основи професійної консультації молоді, банк професіокарт; системний під-
хід до профорієнтації школярів; суспільнозначущі мотиви вибору професії; 
особливості профорієнтації студентів в умовах вищої школи; формування 
елементів духовної культури в процесі підготовки учнів до свідомого вибору 
професії.

Проте, незважаючи на деякі позитивні результати, профорієнтація у су-
часних умовах все ще не досягає своїх головних цілей – формування у учнів 
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професійного самовизначення, відповідного індивідуальним особливостям 
кожної особи і запитам суспільства в кадрах, його вимогам до сучасного пра-
цівника. Значно уповільнює розвиток профорієнтації те, що вона, як правило, 
розрахована на дещо усередненого учня; відсутній індивідуальний, диферен-
ційований підхід до особистості, яка обирає професію; використовуються 
в основному словесні, декларативні методи, без надання можливості кожному 
спробувати себе в різних видах діяльності, у тому числі і в обраній. Багато 
міст і районів не забезпечені поточною інформацією про потреби в кадрах; 
слабко здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців – профорієнтаторів.

Про низьку результативність роботи профорієнтації з школярами свідчать 
і суперечності, пов’язані з професійним самовизначенням учнів: між їхні-
ми схильностями, здібностями і вимогами обраної професії; усвідомленням 
рівня свого загального розвитку і можливістю менш кваліфікованої роботи; 
їхніми бажаннями і реальними можливостями заповнення вакантних місць; 
схильністю і уявленням про престиж професії; бажанням якнайшвидше спро-
бувати себе в обраній професійній діяльності й відсутністю такої можливості 
в школі й найближчому її оточенні; невідповідністю здоров’я, характеру і 
звичок вимогам, які висуває професія, та ін. Дані суперечності можна зара-
ховувати до групи внутрішніх, особистісно-психологічних.

Але не менше значущими є і соціально-економічні суперечності: між під-
вищеними вимогами до сучасного фахівця і чинними формами і методами, 
що склалися на основі уявлень про екстенсивні шляхи розвитку народного 
господарства, його кадрового забезпечення; професійними планами молоді з 
високим рівнем освіти і економічною необхідністю народного господарства 
заповнити вакантні робочі місця; потребою загальноосвітньої школи і інших 
соціальних інститутів у фахівцях–профорієнтаторах і відсутністю стабільної 
комплексної підготовки їх у вищих навчальних закладах країни; необхідністю 
координації та інтеграції профорієнтаційних дій і вирішенням її (інтеграції) 
вузьковідомчими шляхами і засобами.

Аналіз накопиченого досвіду в галузі теорії та практики профорієнтації, 
виявлених суперечностей, шляхів їхнього розвитку і вирішення дає змогу 
таким чином сформулювати визначення профорієнтації. Це багатоаспектна, 
цілісна система науково-практичної діяльності суспільних інститутів, від-
повідальних за підготовку підростаючого покоління до вибору професії, яка 
вирішує комплекс соціально-економічних, психолого-педагогічних і меди-
ко-фізіологічних завдань по формуванню у школярів професійного самови-
значення, відповідного індивідуальним особливостям кожної особистості й 
потребі суспільства у висококваліфікованих кадрах.

Система профорієнтації є підсистемою загальної системи трудової під-
готовки школярів, безперервної освіти і виховання, метою яких є всебічний 
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розвиток особистості, гармонійне розкриття усіх творчих сил і здібностей, 
формування духовної культури підростаючого покоління. Вона завдяки ви-
рішенню комплексу вищеназваних задач, що забезпечують професійне са-
мовизначення учнів.

Профорієнтація як цілісна система складається із взаємопов›язаних 
підсистем (компонентів), поєднаних спільними цілями, задачами і єдністю 
функцій. Організаційно-функціональна підсистема – діяльність різних со-
ціальних інститутів, відповідальних за підготовку школярів до свідомого 
вибору професії, що виконують свої задачі й функціональні обов’язки на 
основі принципу координації.

Логіко-змістова підсистема – професійна освіта учнів, розвиток їхніх ін-
тересів і схильностей, максимально наближених до професійних; професійна 
консультація, професійний підбір, соціально-професійна адаптація.

Особистісна підсистема – особистість школяра розглядають як суб›єкт 
розвитку професійного самовизначення. Останнє характеризується актив-
ною позицією, тобто прагненням до творчої діяльності, самовираженням 
і самоствердженням у професійній діяльності; спрямованістю, тобто стій-
кою домінуючою системою мотивів, переконань, інтересів, ставленням до 
засвоюваних знань і умінь, соціальних норм і цінностей; рівнем етичної та 
естетичної культури; розвитком самосвідомості; уявленням про себе, свої 
здібності й особливості[17].

Процес професійного самовизначення зумовлений розширенням і погли-
бленням творчої, суспільнозначущої (трудової, пізнавальної, ігрової, комуні-
кативної) діяльності учнів, формуванням етичної, естетичної та екологічної 
культури.

Управлінська підсистема містить збирання і оброблення інформації про 
процеси, явища або стан системи профорієнтації, вироблення програми дій, 
регулювання процесу реалізації та розроблення рекомендацій щодо її удоско-
налення. Програма управління профорієнтацією шкіл є складовою частиною 
управління соціально-економічним розвитком району, міста, регіону. Всі під-
системи профорієнтації взаємопов›язані між собою і в цьому взаємозв›язку 
набувають нові, інтеграційні якості. Система профорієнтації виконує діагнос-
тичну, повчальну, формуючу і розвиваючу функції[20].

Профорієнтація є безперервним процесом і здійснюється цілеспрямова-
но, на всіх етапах розвитку особистості й суспільства. Професійна орієнта-
ція учнівської молоді вимагає якісно нового підходу до організації освіти, 
побудови особистісно орієнтованого, узгодженого з потребами сьогодення, 
прогностичного, а значить актуального у різних вимірах навчально-вихов-
ного процесу.
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2.12. Особливості диференціації й індивідуалізації навчання предмета 
«Технології» в умовах освітнього середовища профільної школи

(Васьківський М. В.)

У Концепції середньої загальноосвітньої школи України передбачено 
конкретні шляхи задоволення індивідуальних запитів учнів, вияв-

лення і розвиток їх інтересів та здібностей, забезпечення в цілому творчого 
розвитку і самовизначення особистості. Одним із таких шляхів є реаліза-
ція принципу диференціації та індивідуалізації навчання. Через різні фор-
ми диференційованого навчання і профілі, поглиблене вивчення окремих 
предметів, різні типи класів у школі забезпечується рівневе засвоєння змісту 
навчання – його базового ядра, обов’язкового загальнокультурного мінімуму 
та поглибленої частини, необхідної для подальшого розвитку і реалізації в об-
раній професії, спрямованості пізнавального інтересу та здібностей учнів. 
Сім’я, особистість, прагматично визначаючи свої освітні пріоритети, сьогодні 
все частіше робить освітнє замовлення. Вибір профільних курсів у певному 
напрямі профілізації може здійснюватися за індивідуальними навчальними 
планами і програмами.

Мета індивідуальної програми профільного навчання – забезпечення пси-
холого-педагогічних умов для розвитку творчих обдарувань особистості, ні-
велювання гальмівних чинників особистісного розвитку учнів.

Замовниками такої програми може бути учень та його батьки. Ініціатора-
ми – вчитель-предметник, класний керівник, класний наставник.

Консультантом розроблення такої програми стає психолог. Він залучає 
до спільної роботи вчителів-предметників, а також усіх осіб, які зацікавлені 
в розвитку особистісних обдарувань і потреб окремих учнів.

Алгоритм розроблення індивідуальної програми.
1. Діагностика інтересів, потреб, природних задатків, рівнів креативності.
2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.
За наявності 2-х і більше паралельних класів у старшій школі можуть 

створюватися динамічні групи для вивчення профільних предметів і спецкур-
сів, що не входять до базової складової профільного навчання. Наприклад, 
у загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів профілізація здійс-
нюється за двома напрямами: технологічним і суспільно-гуманітарним. 
Учні вивчають в академічних групах (класах) навчальні предмети Базового 
навчального плану; профільні курси (суспільно-гуманітарний напрям – 3 
профільні курси; технологічний – 3 профільні курси; спеціальні профільні 
курси «Автосправа», «Основи педагогіки і психології», «Дизайн середовища» 
учні двох класів обирають за інтересами (однак не менше 6-ти учнів у групі). 
У загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, де мала наповненість 
учнів, можуть створюватися різновікові профільні групи (10–11-ті класи).
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Пріоритетне завдання трудового навчання, згідно з Національною док-
триною розвитку освіти у ХХІ столітті, полягає у формуванні технологіч-
но грамотної особистості, забезпеченні підготовки її до трудової діяльності 
в умовах високотехнологічного інформаційного суспільства.

У трудовій підготовці учнівської молоді акценти повинні переміститись 
від фактично ремісничого тренувального навчання до формування та розвит-
ку творчої ініціативи, творчого пошуку, інтелектуального поповнення всього 
змісту трудового навчання, створення реальних умов для реалізації індиві-
дуальних можливостей особистості кожного учня. Основна мета освітньої 
галузі «Технологія», відповідно до Державного стандарту, полягає у форму-
ванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя 
та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного 
інформаційного суспільства. Також життєво необхідних знань, умінь і нави-
чок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компо-
нентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного 
самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні 
культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх 
бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей. Тому на сучасному 
етапі вивчення предмету трудового навчання, креслення і технологій у за-
гальноосвітній школі має забезпечити вирішення таких завдань:

• формування технічного і технологічного кругозору школярів, закрі-
плення на практиці знань і вмінь перетворюючої діяльності, спираю-
чись на закони та закономірності природи, суспільства, виробництва 
і людини;

• ознайомлення та залучення учнів до різних видів графічної, проектної 
та предметно-перетворюючої діяльності, формування необхідних для 
цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманіт-
ними засобами праці (від механічних ручних до електронних інфор-
маційно-комунікаційних);

• формування в учнів культури праці, навичок ведення домашнього 
господарства, культури побуту;

• формування самостійного та критичного мислення шляхом залучення 
учнів до розв’язання творчих проблем раціоналізації та винахідництва 
технічних та технологічних об’єктів;

• формування та розвиток особистісних якостей, потрібних людині як 
суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства, 
виховання відповідальності за результати власної діяльності;

• створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого 
вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і ін-
тересів;
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• виховання активної життєвої позиції, готовності до безперервної 
професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби 
ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, у під-
приємницьку діяльність;

• створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до 
навчання, виховання та розвитку особистості [2, 3-4].

Відповідно до мети, функцій, принципів сучасної освіти на основі аналізу 
структури діяльності, структури особистості та структури процесу соціалізації 
(який містить три сфери – діяльність, спілкування, самосвідомість) у змісті 
шкільної освіти були виокремлені такі компоненти: 1) інформаційно-діяль-
нісний, його складові: пізнавальна – забезпечує опанування учнями знань сві-
тоглядного значення про природу, людину, суспільство, культуру та виробни-
цтво, ціннісна – входження у світ загальнолюдських і національних цінностей; 
технологічна – оволодіння різними видами діяльності на репродуктивному і 
творчому рівнях, оволодіння методами наукового пізнання; розвивальна – роз-
виток інтересів, здібностей, нахилів, самостійності, інтелектуальних процесів, 
емоційно-вольової сфери; 2) комунікативний – досвід міжособистісного спіл-
кування; 3) рефлексивний – досвід самопізнання особистості.

У результаті засвоєння змісту освіти, який містить інформаційно-діяльніс-
ний, комунікативний і рефлексивний компоненти, в учнів формуватимуться 
інформаційні, діяльнісно-творчі, комунікативні, саморозвивальні – і загалом 
соціальні компетенції, які сприяють його успішному входженню у сучасне 
суспільство.

З огляду на особливості добору змісту навчального предмета «Технології» 
і сучасні вимоги до його реалізації, слід виокремити інформаційно-діяльніс-
ний компонент, який містить складові, що визначають різні аспекти форму-
вання особистості в процесі діяльності:

• пізнавальна – що забезпечує розвиток пізнавальної потреби, інтересу 
до навчального предмета, майбутньої професії, формування школяра 
як суб’єкта пізнавальної діяльності, розвиток цілісного уявлення про 
науку (або галузь знань), її предмет, оволодіння предметними знання-
ми, знаннями про способи здобування інформації, методи наукового 
пізнання;

• ціннісна – формування ціннісних орієнтацій, національної самосві-
домості, ціннісного ставлення до науки, активної життєвої позиції, 
професійної адаптивності, готовності до конкурентної боротьби на 
ринку праці; відображення науки з особистісного боку;

• технологічна – оволодіння вміннями і навичками науково-практичної, 
дослідницько-пошукової діяльності, методами наукового пізнання; 
розвивальна – розвиток інтелектуальних (мисленнєвих) процесів, осо-
бистісних здібностей, активності, самостійності, емоційно-вольової 
сфери, творчих, соціальних якостей.
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Тільки за доцільно організованого міжособистісного спілкування, тру-
дової і суспільно корисної діяльності, навчанні, спорту відбувається пов-
ноцінний психічний розвиток та особистісне становлення підлітка, форму-
ється його професійна спрямованість [4, 200–201]. Тож педагог покликаний 
допомагати учням в період профільної підготовки у виборі індивідуальних 
(соціально прийнятних) шляхів самовираження, засобів самоствердження, 
спрямовувати розвиток мотиваційної (спонукальної) сфери на навчання, 
формування світогляду, фундаменту переконань як основного мотиву й ре-
гулятора поведінки.

Значні соціальні зміни, демократизація життя суспільства, ствердження 
особистісно орієнтованого характеру освіти визначили необхідність реалі-
зацій диференційованого підходу до учнів на нових теоретичних засадах.

Проблема диференціації та індивідуалізації навчання завжди стояла перед 
педагогами, оскільки існує суперечність між процесом засвоєння знань, фор-
мування вмінь, розвитку навичок і компетенцій, який протікає індивідуально, 
залежно від суб’єктивних мотивів учіння, здібностей, особливостей і досвіду 
учнів та організацією навчальної діяльності, яка носить колективний харак-
тер. Проблема диференціації в психолого-педагогічній науці розглядається 
як спосіб реалізації індивідуального підходу, що передбачає врахування віко-
вих та індивідуальних особливостей учнів (Арістова Л. П., Бабанський Ю. К., 
Бугайов О. І., Бударний А. А., Бутузов І. Д., Гільбух Ю. З., Скаткін М. М., Че-
редов І. М. та ін.).

Проблеми диференційованого навчання розроблялись у науково-педаго-
гічних дослідженнях протягом тривалого часу. Ще великі педагоги минулого 
Я.-А. Коменський, Й.-Г. Песталоцці, Ф. Дістервег визнавали необхідність 
застосування неоднакових прийомів у роботі з учнями різних рівнів знань і 
здібностей. У XIX столітті їхні ідеї розвивали К. Д. Ушинський, Н. Ф. Буна-
ков, В. Я. Стоюнін, П. Ф. Каптерєв та ін.

У педагогічній теорії і практиці диференційований підхід розглядався як 
засіб підвищення ефективності навчання, виховання творчої пізнавальної ак-
тивності та самостійності учнів. Вивчалися способи поєднання фронтальної, 
групової та індивідуальної форм організації навчальної діяльності (Загвязин-
ський В. І., Ніколаєва Т. М., Чередов І. М. та ін.); функціонування системи 
диференційованих завдань (Бударний О. О., Гоженко Л. І., Деревенець М. В., 
Забранський В. Я., Захарова Л. М., Кірсанов А. О., Мартинович М. О., Си-
сецький П. В., Унт Й. Е. та ін.). Також досліджувалися проблеми здійснення 
диференційованого підходу за темпом засвоєння навчального матеріалу уч-
нями (Загвязинський В. І., Захарова Л. М., Менчинська Н. О., Ремізова Н. І. 
та ін.) і формування індивідуального стилю діяльності (Клімов Е. В., Мер-
лін В. С., Самарін Ю. О. та ін.). Розроблялися ідеї диференційованого нав-
чання як втілення принципу індивідуалізації (Кірсанов А. О., Чередов І. М., 
Шахмаєв М. М. та ін.) і здійснення індивідуально-диференційованого підходу 
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за допомогою програмованого навчання (Аукум О. О., Данилочкіна Г. О., Кон-
дратенко Г. М. та ін.). Обґрунтувалися й упроваджувалися моделі і технології 
диференційованого навчання (Забранський В. Я., Кульбакіна Л. Я., Подма-
зін С. І, Савченко О. Я., Якиманська І. С. та ін.).

Значний вплив на розвиток проблеми диференційованого підходу до уч-
нів у навчальному процесі мали численні концептуальні дослідження ди-
дактів і психологів з: активізації навчально-виховного процесу (Данилов М. 
О, Єсіпов Б. П., Скаткін М. М., Махмутов М. І. та ін.), оптимізації навчаль-
но-виховного процесу (Бабанський Ю. К.), розвитку теоретичного мислен-
ня (Давидов В. В., Ельконін Д. Б.), поетапного формування розумових дій 
(Гальперін П. Я., Тализіна Н. Ф.), проблемного навчання (Алексюк О. М., 
Костюк Г. С., Лернер І. Я., Махмутов М. І., Матюшкін О. М., Момот Л. Л. та 
ін.), розвитку пізнавальних інтересів учнів (Божович Л. І.,. Щукіна Г. І та ін.).

У теорії й методиці навчання технологіям учнів головним засобом оволо-
діння предметом був і залишається навчально-методичний комплекс: підруч-
ник, добірки тематичних діафільмів, таблиці, малюнки, комплекти відеокасет. 
Нині додалися ще й комп’ютерні технології. Як свідчить практика, досить 
часто у навчально-виховному процесі вчителі використовують різноманітні 
навчальні матеріали додатково до підручника як основного засобу навчання, 
добираючи їх самостійно. Цей факт зумовлено низкою об’єктивних причин:

• зміст підручника розраховано на учнів середнього рівня розвитку і він 
не передбачає врахування різних можливостей школярів до оволодіння 
предметом «Технології», темпу роботи кожного та інших психолого-фі-
зіологічних особливостей учнів одного класу (тип пам’яті, характер 
мислення, рівень розвитку уяви і досконалості уваги, вид сприймання 
тощо), а отже, не створює умов для поетапної диференціації навчання. 
Саме в цьому криється проблема невідповідності між особистісно орі-
єнтованим підходом до навчання і засобом його реалізації;

• процес підготовки підручників і посібників до видання триває протя-
гом 3-4 років. Ілюстрації та навчальна інформація, що містяться у них, 
об’єктивно може втратити свою актуальність за умови швидких темпів 
науково-технічного, суспільного та культурного прогресу. Цей факт і 
визначає необхідність перегляду змісту підручника (ущільнення, до-
повнення, оновлення інформації);

• підліткам властивий наочно образний характер мислення, мимовіль-
на увага, творча уява – все це впливає на безпосереднє сприйняття 
предмета і передбачає додаткове використання наочності (ілюстрації, 
схеми, таблиці, діафільми, комп’ютерні навчальні ігри тощо);

• координаційно інтегруюча функція навчального посібника полягає 
в тому, що можливими є варіанти комбінування змісту підручника з 
іншими засобами навчання (різноманітними додатковими навчальни-
ми матеріалами).
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Наведемо деякі умови формування змісту навчання у шкільному підруч-
нику (табл. 1).

Таблиця 1
Умови формування змісту навчання у шкільному підручнику

Вимоги Критерії Реалізація

Принцип науковості

Розробка тем на сучас-
ному рівні; розкриття 
наукових основ; науко-
ві винаходи

Терміни і основні 
поняття технології; 
поняття із наукових 
джерел

Принцип системності і 
послідовності

Складання рубрик; 
послідовність викладу 
матеріалу; рівномір-
ність розподілу обсягу 
навчального матеріалу

Матеріал викладений 
від простого до склад-
ного

Урахування вікових і 
пізнавальних можли-
востей

Простота і доступність 
викладення матеріалу

Матеріал викладений 
доступно і зрозуміло

Оскільки особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей проявля-
ються в індивідуальних відмінностях сприймання, уваги, мислення, пам’яті, 
уяви, то це вимагає врахування при організації навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів певних норм її навантаження, заданих режимів праці і відпочинку, 
в цілому диференціації навчання [6; 8]. Визначаючи залежність розумової ді-
яльності від особливостей індивіда, Ю. А. Самарін [5] вказує на необхідність 
здійснення принципів індивідуалізації і його значення у формуванні знань, 
умінь і навичок, де ці особливості виступають провідними і є основою ство-
рення умов диференційованої роботи для подолання труднощів у навчанні, 
вихованні й розвитку.

Процес реалізації здібностей передбачає вияв особистісно значущої 
активності, зумовленої, з одного боку, характером і цілями діяльності, а з 
іншого,— такими утвореннями внутрішнього світу дитини, як мотивація, 
схильності, інтереси. У діяльності особистості здібності не тільки виявля-
ються, але й формуються і розвиваються [3, 316].

На сучасному етапі характерним є поєднання технології індивідуалізо-
ваного та диференційованого навчання в педагогічній системі особистісно 
орієнтованого навчання учнів і розробка педагогічних засад оптимального 
поєднання диференційованого та індивідуалізованого навчання в цілісній 
концепції особистісно орієнтованого навчання. «Одним із ключових напря-
мів реформування шкільної освіти є диференціація навчання, тобто такий 
навчально-виховний процес, для якого характерним є врахування індивіду-
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альних особливостей учнів, їх глибоке вивчення, виокремлення на цій основі 
типологічних груп і організація їх роботи за допомогою різних методів і при-
йомів. Диференціація навчання є засобом втілення індивідуалізації і означає 
перехід дитини на власні плани, програму, навчальний посібник [1, 16]».

З огляду на здійснений ретроспективний аналіз педагогічної теорії, роз-
глянемо цілі диференціації навчання в чотирьох його головних аспектах.

1. У соціальному відношенні метою диференціації навчання є цілеспря-
мований вплив на формування творчого, інтелектуального, професійного 
потенціалу суспільства в цілому, прагнення до якнайповнішого використання 
можливостей кожного члена суспільства (Данилов М. О., Бабанський Ю. К., 
Бударний О. О., Осмоловська І. М., Шахмаєв М. М. та ін.).

2. З психологічного погляду мета диференціації навчання спрямована на 
створення сприятливих умов для переходу на суб’єкт-суб’єктні відносини 
в системі «учень–учитель», коли кожний співучасник педагогічної взаємодії 
стає умовою і засобом розвитку іншого. В основі цих відносин лежить спіль-
на продуктивна діяльність учителя і учнів, яка забезпечує їхній саморозвиток 
(Ананієв Б. Г., Виготський Л. С., Ельконін Д. Б., Занков Л. В. та ін.).

3. У дидактичному аспекті метою диференціації навчання є створення 
оптимальних умов для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей 
кожного школяра шляхом реалізації сукупності методів, форм і засобів нав-
чання, які організовуються з урахуванням індивідуальних здібностей учнів, 
з метою протидії нівелюванню особистості. Найважливішим засобом для 
досягнення цієї мети є надання учням можливості вибору (Бабанський Ю. К., 
Буряк В. К., Бударний О. О., Данилов М. О., Гільбух Ю. З., Загв’язінський В. 
І., Кірсанов О. О., Кизенко В. І., Паламарчук В. Ф., Рабунський Є. С., Они-
щук В. О., Сікорський П. І., Чередов І. М., Унт І. Е., Ярошенко О. Г. та ін.).

4. З методичного погляду метою диференційованого навчання висту-
пає розв’язання назрілих проблем загальноосвітнього навчального закладу 
шляхом створення більш досконалої методичної системи, яка ґрунтується на 
зовнішній (селективній і елективній) і внутрішній (рівневій) диференціації 
навчання за обов’язкового дотримання освітніх стандартів (Бугайов О. І., Бу-
ринська Н. М., Бурда М. І., Слепкань З. І., Хмара Т. М., Ярошенко О. Г. та ін.).

З огляду на викладене, зазначимо, що диференціація навчання – це така 
організація навчальної діяльності школярів, за якої враховуються їхні схиль-
ності, інтереси і здібності, але водночас не знижується базовий рівень загаль-
ноосвітньої підготовки учнів.

Головним завданням особистісно орієнтованого навчання в умовах модер-
нізації шкільної освіти є створення у процесі навчання умов для повноцінно-
го прояву і розвитку особистісних якостей учня як суб’єкта навчально-вихов-
ного процесу. З іншого боку, особистісно орієнтоване навчання неможливе 
без урахування диференційованого підходу до учнів, з метою індивідуалізації 
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навчання. У підручниках і посібниках індивідуалізація навчання має реалі-
зовуватися через відповідні завдання. Підґрунтям індивідуалізації навчання 
є ідея розвивальних функцій варіативних завдань з урахуванням дозованої 
допомоги вчителя.

Способи реалізації диференційованого підходу до учнів у навчальному 
процесі визначаються такими основними показниками: а) часом застосування 
(на уроці чи поза уроком); б) послідовністю застосування (на всіх чи окремих 
етапах навчального процесу); в) добором дидактичного матеріалу: якісним, 
що визначається характером навчальних завдань; кількісним – додатковий 
матеріал як для сильних учнів, так і для тих, хто має слабші навчальні можли-
вості; г) характером навчання – поглиблене чи прискорене або і поглиблене, 
і прискорене вивчення програмового матеріалу.

Одним з основних засобів внутрішньої диференціації визнаються дифе-
ренційовані навчальні завдання, які відрізняються за змістом, за ступенем 
складності. Учні з сильними навчальними можливостями виконують складні 
завдання, учні з середніми і слабшими – менш складні.

Ступінь складності завдань для учнів зростає поступово, для школярів з 
низьким рівнем навчальних можливостей – повільніше, порівняно з учнями із 
середніми та високими показниками. Слабкі учні виконують лише завдання, 
які вони у змозі розв’язати, але не нижче вимог з навчального предмета. Вони 
також виконують складні завдання у формі повторення, після їх розв’язання 
сильними учнями.

Відомо, що розвиток мисленнєвої діяльності учнів тісно пов’язаний як із 
знаннями, здобутими під час навчання, так і зі способами їх набуття, тобто зі 
ступенем мисленневої активності школярів у процесі оперування знаннями. 
Однією з умов індивідуалізації через завдання підручника є наявність пошу-
кових елементів, «якщо учень сприймає задачу, як проблему, самостійно її 
вирішує, то це і є головною умовою розвитку його розумових здібностей [7, 
62]». Саме організація пошукової діяльності засобами навчальних завдань 
має особливе значення в реалізації розвивальної функції змісту освіти. Учні 
мають оволодіти такими мисленнєвими діями і операціями класифікації:

• розгляд низки об’єктів за однією загальною ознакою (наприклад, групу-
вання інструментів для розмітки на заготовках з деревини);

• розгляд низки об’єктів з різних точок зору, тобто одночасне бачення, 
наприклад, фізичних і механічних якостей деревини;

• складання усних і письмових висновків, що передбачають співвідно-
шення і узагальнення сформованих в учнів конкретних знань (наприклад, 
назвати професії робітників, які обробляють деревину).

Іншою умовою індивідуалізації, що спрямована на виконання ускладне-
них завдань всіма учнями, є їх варіативність. За систематичного введення 
завдань на групування необхідно забезпечити кожному учневі можливість 
розв’язувати класифікаційні завдання відповідно навчальних можливостей. 
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Наявність різних варіантів завдань – з огляду на їх складність – може слугува-
ти засобом самоконтролю учнів, якщо підручник пропонує учневі перевірити 
своє рішення, здійснене на попередньому рівні труднощів, шляхом зістав-
лення його з наступною інструкцією, у якій містяться елементи підказки. 
Такий спосіб самоконтролю поглиблює інтерес учнів до роботи і розвиває 
їхню увагу.

Висновки. Диференційований підхід передбачає технологію індивідуаль-
ного підходу до учнів з метою визначення рівня їхніх здібностей і можли-
востей, їхньої профільної орієнтації, максимального розвитку кожної осо-
бистості на всіх етапах навчання. Диференційований підхід неможливий 
без диференційованого навчання, тобто від організації навчально-виховного 
процесу в усіх його ланках безпосередньо залежить результативність техно-
логії індивідуального підходу. А індивідуальний підхід до учнів – часткова, 
тимчасова зміна найближчих завдань і окремих складових змісту навчаль-
но-виховної роботи, постійне варіювання її методів і організаційних форм, 
з урахуванням загального й особливого в особистості кожного учня для за-
безпечення всебічного розвитку.

Індивідуалізація навчання – це не стирання відмінностей між дітьми, як 
досягнення всіма однакового рівня знань, розвитку. Адже зрозуміло, що якщо 
зрівнювати учнів щодо засвоєння знань, то постає необхідність прирівню-
вання до слабкіших, що, зазвичай, уповільнює розвиток тих, хто має кращі 
потенційні здібності. При виконанні зазначених вимог застосування завдань 
на групування забезпечить індивідуальний підхід до кожного учня. Слабкі-
ші виконуватимуть з цікавістю посильні завдання, а сильніші, отримавши 
ускладнені завдання, активізують свій потенціал, адже відомо, що сильніші 
учні в звичайних умовах навчання виконують завдання без особливого інте-
лектуального напруження.

Реалізація особистісно діяльнісного підходу у навчанні вимагає диферен-
ційованого підходу до навчального процесу, що забезпечується педагогіч-
ною підтримкою індивідуальності дитини, створенням умов для задоволення 
освітніх, культурологічних потреб школярів (вибір змісту освіти, шляхів її 
здійснення).

2.13 Формування професійних намірів старшокласників 
в умовах профільної школи 

(Коляновська М. С.)

Сучасна нестабільна соціально економічна ситуація, зростання безро-
біття і утворення ринку праці, різка переорієнтація з одних провідних 

областей професійної діяльності на інші вимагають покращення підготовки 
професіонально компетентних, мобільних і конкурентоспроможних фахівців, 
здатних в короткий час оволодіти новими знаннями, уміннями та навичками, 
перебудувати свою діяльність.



162

Дана проблема певним чином пов›язана з професійною орієнтацією і під-
готовкою учнів до професійного самовизначення, оскільки наявність ринку 
праці, а також відсутність надійної соціальної захищеності вимагають від 
випускників шкіл здатності швидкої адаптації до навколишнього соціально-е-
кономічного середовища. Без цього стає все важче обрати шлях продовження 
своєї освіти, придбати бажану професію і знайти роботу.

У шкільні роки виявляються і розвиваються різні інтереси і схильності, 
закладаються основи загального і професійного розвитку особистості. Не-
обхідність усвідомленого, активного вибору професії саме в підлітковому 
і юнацькому віці набуває все більшого значення і у зв›язку із зростанням 
потреб суспільства в більш кваліфікованих, захоплених своєю справою фа-
хівцях. Саме тому підготовка молоді до свідомого вибору професії визна-
чена державними документами (Конституція України, Закон України «Про 
освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Положення про професійну 
орієнтацію молоді, яка навчається (1995 р.) і т. ін.) як одна з пріоритетних 
проблем сучасної школи.

Важливістю даного питання можна пояснити і той факт, що проблемі 
вибору молодим поколінням майбутньої професії присвячена значна кіль-
кість педагогічних досліджень. Так, наприклад, праці Є. Клімова, Г. Костюка, 
Є. Павлютенкова, М. Пряжнікова, В. Симоненка, С. Кістякової, Б. Федориши-
на зосереджують увагу на психолого-педагогічних та організаційних основах 
підготовки молоді, що навчається, до вибору професії. У роботах П. Атутова, 
В. Синівського, В. Сидоренка, М. Тименка, М. Янцура та інших дослідників 
розкриваються особливості здійснення профорієнтаційної роботи та підго-
товки школярів до професійного самовизначення у навчально-виховному 
процесі школи. Різні аспекти професіонального становлення досліджують 
Є. В. Бондарева, Т. А. Крюкова, В. Н. Тарасова, Е. Ф. Зеєр, Ю. Н. Кулюткін та 
ін. Більше науковців додержуються думки, що метою професійної орієнтації 
в загальноосвітній школі є забезпечення допомоги особистості в активному 
свідомому професійному самовизначенні, що передбачає формування у шко-
лярів ставлення до себе, суспільства і професійної діяльності, формування 
особистісно-значущого змісту вибору професії, професійних намірів.

Ринок праці і особливості сучасної соціально-економічної ситуації взагалі 
вимагають більш раннього професійного самовизначення школярів. Багато 
дослідників акцентують увагу на те, що в учнів повинні бути сформовані 
усвідомлені професійні наміри та визначений шлях щодо подальшого про-
довження освіти ще до моменту закінчення основної школи. Однак як те-
оретичні дослідження, так і практика свідчать про те, що останнім часом 
збільшилась кількість випускників загальноосвітніх шкіл, які не мають про-
фесійних намірів, тобто, в них не сформовано усвідомлене відношення до 
певного виду професійної діяльності, що включає знання про призначення 
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професії, прагнення вибрати професію і дістати відповідну освіту. Сьогодні 
спостерігається тенденція, коли професія в очах сучасного школяра найчас-
тіше виступає переважно як засіб досягнення певного способу життя, а не як 
істотна частина самого способу життя.

Таким чином, можна зробити висновки про те, що поки, на жаль, не ви-
користовуються повністю всі можливості, які надає школа, для професійного 
становлення школярів.

Один із шляхів підвищення рівня формуванні професійних намірів стар-
шокласників – якомога повніше використання їх художньо-трудової підготов-
ки, яка здійснюється як завдяки навчальної діяльності – вивчення загальноос-
вітнього предмету «Трудове навчання», так і завдяки організації позакласної 
роботи з даного предмету, який, згідно пояснювальної записки до програми 
з трудового навчання, становить основу предметного наповнення освітньої 
галузі «Технологія».

Предмет має на меті не тільки формування технічно та технологічно 
освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльно-
сті в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства і 
т. ін., але й забезпечення умов для професійного самовизначення школярів, 
здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їхнім бажанням і з 
урахуванням індивідуальних можливостей. Отже, вирішення проблеми: як 
ефективніше використати можливості даного навчального предмету та по-
закласної роботи з цього предмету для досягнення вищезазначеної мети –  і 
буде сприяти, на нашу думку, удосконаленню профорієнтаційної роботи із 
старшокласниками в цілому, підвищенню її результативності.

Важливістю і актуальністю даної проблеми та недостатнім вивченням всіх 
її аспектів пояснюється вибір теми нашого дослідження.

Метою роботи є розробка моделі формування професійних намірів стар-
шокласників у процесі художньо-трудової підготовки, а також розробки сис-
теми рекомендацій з практичного втілення освітянам і науковцям щодо даної 
проблеми.

Теорія професійної орієнтації розуміє професійне самовизначення як 
складний діалектичний процес формування особистістю системи своїх 
основних відносин до професійно-трудового середовища, розвитку й са-
мореалізації духовних і фізичних можливостей, формування адекватних 
професійних планів і намірів, реалістичного сприймання себе як професі-
онала (В. А. Поляков [26], С. Н. Чистякова [27], [28]). Причому професійне 
самовизначення являється процесом, що охоплює весь період професійної 
діяльності особистості, який починається з виникнення професійних намірів 
та продовжується на протязі всієї трудової діяльності та підготовки до неї, і 
включає в себе наступні компоненти: професійну спрямованість, професій-
ну самосвідомість, професійні плани, які є відображенням стійкості профе-
сійних намірів (Потапова, Батирьова, Пряжніков). Професійне становлення 
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особистості починається зі стадії оптації – формування професійних намірів 
(Є. Ф. Зеер «Психологія професій»). В 14-16 років, у віці ранньої юності, 
оптанти починають професійно самовизначатися. Отже одним з основних 
компонентів професійного самовизначення людини є формування її адек-
ватних професійних намірів.

Відомо, що профорієнтаційна діяльність є цариною різних соціальних 
інститутів, однак «особливу місію» покладено на загальноосвітні школи, на 
основі яких сформувався певний досвід у науці і практиці по формуванню 
професійних намірів школярів. Адже саме тут старшокласники мають отри-
мати кваліфіковану допомогу у плануванні професійного життя.

У зв’язку з тим, що в науці відбувається безперервне накопичення та 
поглиблення знань про явища та процеси, що з одного боку, сприяє напов-
ненню понятійного апарату новим змістом, з іншого – вносить доповнення 
у вже сформовані трактовки, є необхідність внести термінологічну чіткість 
в поняття «професійні наміри». Крім того така потреба пояснюється тим, що 
вищезазначене поняття є ключовим у нашому дослідженні.

Вивчення літератури дозволило зробити висновок про те, що психологи 
в своїх роботах підходять до визначення професійного наміру, розкриваючи 
його сутність як особистісну характеристику, але аналіз психолого-педаго-
гічної літератури свідчить, що дане поняття не одержало загальноприйнятого 
визначення в педагогіці, у психології, у соціології, тому необхідно розглянути 
сутність поняття «намір» у психологічних дослідженнях, який становить ос-
нову для виявлення характеристик професійних намірів та їх особливостей.

Намір, як один із видів вольової активності, який характеризується поєд-
нанням емоційних й інтелектуальних моментів, тісно пов›язаний з інтересами 
та потребами особистості, представляють у своїх дослідженнях Л. И. Божо-
вич, К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Славина, Б. М. Теплов. Напри-
клад, у роботах Б. М. Теплова намір відноситься до вольових актів та склада-
ється з двох основних стадій вольової дії: підготовчої (прийняття рішення) та 
завершальної (виконання прийнятого рішення) [29], а у С. Л. Рубинштейна, 
який досліджував намір, розглядаючи його як результат попередньої духовної 
діяльності, що включає усвідомлення завдань, які стоять перед людиною, та 
висування мети і вибір відповідних засобів для її досягнення, і його функції – 
до свідомого акту, пов’язаного із внутрішньою підготовкою особистості до 
дії, яка являється утрудненою або відстроченою [30].

Намір як один із компонентів спрямованості особистості представлений 
у дослідженнях П. П. Блонского, Н. Д. Левитова,В.Н. Мясищева [31, 32, 33]. 
Так, у своїх роботах П. П. Блонський наголошує на тому, що формування 
намірів відбувається в боротьбі внутрішніх протиріч, які виникають між праг-
ненням особистості і її потенційними можливостями, між новою потребою 
та ступенем її задоволення, наміри в свою чергу мають динамічний характер 
[31]; а ось Н. Д. Левітов відзначає, що у боротьбі мотивів також проявляється 
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динамічність намірів, які повністю насичені свідомою мотивацією та свідчать 
про внутрішню активність особистості, активізацію внутрішніх спонукаль-
них сил людини та гарантують поступальний розвиток індивіда [32].

Аналізуючи різні погляди, можна зробити висновок про те, що на думку 
дослідників намір характеризується наявністю наступних ознак: динамічні-
стю, усвідомленістю, визначеністю, дієвістю, стабільністю, а за зовнішніми 
проявами ознак можна вивчати й формувати наміри, а також розглядати сту-
пінь їхньої сформованості [34, 35], вивчаючи визначення поняття «наміру» 
з різних точок зору. Розглянемо деякі трактування поняття наміру.

Отже, розглядаючи поняття «намір» з психолого-педагогічної точки зору, 
можемо виділити наступні загально утворюючі характеристики для визначен-
ня поняття «професійний намір»: намір має емоційну, вольову й пізнавальну 
сторони прояву й виражається в цілеспрямованій пізнавальній активності, 
отже є постійною складовою частиною людської діяльності, пов’язаної з 
підготовкою до майбутнього діяльнісного акту, готовністю до прийняття рі-
шення; намір має індивідуальний характер, тому що його виявлення у пове-
дінці позитивних та негативних проявів мотиваційної, вольової, емоційної 
регуляції залежить від індивідуальних особливостей, ціннісних орієнтацій, 
власного життєвого досвіду конкретної особистості; намір за своєю внутріш-
ньою структурою – опосередкований акт поведінки, який спонукає людину до 
досягнення мети; намір не обов’язково повинен виступати в кожній вольовій 
дії, як особливий, свідомо виділений момент, але цей процес найбільш ха-
рактерний для вищих форм таких дій.

Виходячи з аналізу різних точок зору, у нашому дослідженні професійний 
намір визначається як вольовий акт, що включає усвідомлення особистістю 
поставленої мети, ухвалення рішення про вибір певної професії й практичну 
діяльність по виконанню цього рішення.

Таким чином, професійний намір характеризується усвідомленням своїх 
потреб, цілей, завдань; позитивним відношенням до певного виду професій-
ної діяльності й стійким прагненням одержати відповідну освіту; виражаєть-
ся в ухваленні рішення про вибір певної професії; проявляється в цілеспря-
мованій пізнавальній, трудовій і практичній діяльності, що самовизначається.

Виходячи з аналізу різних точок зору, у нашому дослідженні професійний 
намір визначається як вольовий акт, що включає усвідомлення особистістю 
поставленої мети, ухвалення рішення про вибір певної професії й практичну 
діяльність по виконанню цього рішення.

Таким чином, професійний намір характеризується усвідомленням своїх 
потреб, цілей, завдань; позитивним відношенням до певного виду професій-
ної діяльності й стійким прагненням одержати відповідну освіту; виражаєть-
ся в ухваленні рішення про вибір певної професії; проявляється в цілеспря-
мованій пізнавальній, трудовій і практичній діяльності, що самовизначається.
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Узагальнюючи результати психолого-педагогічних досліджень по визна-
ченню поняття «професійний намір», можна перейти до розгляду його ос-
новних характеристик.

Дослідники серед основних характеристик виділяють ознаки, істотні сто-
рони прояву професійного наміру, компоненти його внутрішньої структури.

Ознаками професійного наміру автори називають динамічність, усвідом-
леність, визначеність, дієвість, стійкість й описують їхні зовнішні прояви 
(Т. А. Буянова, М. І. Губанова, Н. Н. Чистяков) [35, 36, 37]. З даними ознака-
ми і їхніми зовнішніми проявами зв›язані компоненти внутрішньої струк-
тури. Серед компонентів виділяються: виражений інтерес до певної сфери 
діяльності; бажання особистості вибрати професію або спеціальність у від-
повідній сфері діяльності; готовність до пізнання сутності й змісту праці 
обраної професії, що; прагнення й уміння визначити шлях професійного ста-
новлення [38, 39, 40, 41]. При визначенні компонентів внутрішньої структури 
професійного наміру використалася термінологія, представлена в роботах 
С. Н. Чистякової, Е. В. Машин’ян, О. В. Жданової [27, 41, 34].

Таким чином, у результаті вивчення різних підходів до сутності профе-
сійного наміру, дослідження його основних характеристик ми виділяємо на-
ступні структурні компоненти професійного наміру й визначаємо їхній зміст:

• регуляторно-вольовий. Регулює вольові установки особистості, ке-
рує поведінкою і вчинками, включає прагнення до саморозвитку й 
самовдосконалення, визначає активність особистості, проявляється 
в ухваленні усвідомленого рішення про вибір професії й визначення 
засобів по цілеспрямованій реалізації цього рішення;

• пізнавальний. Містить готовність молодої людини до пізнання сут-
ності й змісту обраної професії. Пізнаючи світ, людина прагне одер-
жати узагальнені знання й уявлення про світ професій, про одержання 
професійного зростання, про індивідуально-психологічні особливості 
особистості й співвідношення їх з вимогами професії;

• емоційно-мотиваційний. Забезпечує стійке емоційне відношення осо-
бистості до вибору певної професії, включає наявність усвідомленої 
потреби й обґрунтованої мотивації вибору професії, інтерес до змісту 
професійної діяльності, задоволеність або незадоволеність вибором, 
здатність до саморозвитку;

• діялънісно-практичний. Включає подання про найближчі й віддалені 
перспективи, дії по відбору способів досягнення професійних цілей, 
готовність до здійснення професійних проб в обраній професії, уміння 
застосувати на практиці знання про зміст майбутньої професії [34, c. 
21-23].

Таким чином, ми розглядаємо професійну орієнтацію з позиції керування 
процесом формування професійних намірів й опираємося на ті особистісні 
передумови, які ставляться до вольових рис характеру й сфері спрямованості 
особистості: інтереси, мотиви, схильності, установки, переконання.
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У відповідності із структурними компонентами професійного наміру ми 
визначаємо наступні етапи процесу його формування [34, c. 28-30]:

• початковий етап. Він характеризується появою первинного професій-
ного наміру, що залежить від вікових й індивідуальних особливостей 
старшокласника, його індивідуально-мотиваційної сфери;

• процесуальний етап. На цьому етапі відбувається розвиток, станов-
лення й закріплення професійного наміру в практичній діяльності.

• результативний етап. Цей етап характеризується або реалізацією сфор-
мованого професійного наміру, або відмовою від нього й виникненням 
нового, або реалізацією запасного професійного наміру, що обумовле-
но залежністю від різних ситуацій, що складаються в ході ухвалення 
рішення про професійний вибір.

Ці процеси здійснюються на базі активізації пізнавальних і професійних 
інтересів, при позитивному відношенні до певного виду діяльності, ціле-
спрямованому здобуванні нових знань і придбанні навичок для майбутньої 
професії, усвідомленні мотивів свого вибору;

Важливо відзначити, що всі етапи процесу формування професійних на-
мірів старшокласників проходять ще в школі, під керівництвом педагогів, при 
кваліфікованій допомозі фахівців, що дає можливість зробити даний процес 
керованим, цілеспрямованим й орієнтованим на особистість старшокласни-
ка. Така можливість надається в школах, де реалізується особистісно-орієн-
тований підхід в освітньому процесі, де кожен школяр може випробувати 
свої сили в різноманітній (за формою, змістом, спрямованістю) діяльності, з 
урахуванням його індивідуальності, особистісних особливостей, здібностей 
і вибору.

За результатами розпочатої експериментальної роботи визначено показни-
ки рівнів сформованості професійних намірів старшокласників: високий, се-
редній, низький, відсутній, що відповідають наступним стадіям професійних 
намірів, запропонованих Брендаковою Л. В. у своїй науковій роботі: 1) cтадія 
передроздумів; 2) стадія безрезультатних роздумів; 3) стадія різнотипних 
намірів; 4) стадія однотипних намірів; 5) стадія конкретних, але необґрун-
тованих намірів або невизначених туманних планів; 6) стадія обґрунтованих 
професійних намірів.

Причому стадія передроздумів та стадія безрезультатних роздумів означа-
ють відсутність сформованості намірів, стадія різнотипних намірів відповідає 
низькій сформованості, а однотипних – середній, а от на стадії конкретних, 
але необґрунтованих намірів або невизначених туманних планів та стадії 
обґрунтованих професійних намірів можемо заявляти про те, що рівень сфор-
мованості професійного наміру високий.

Таким чином, професійні наміри є категорією, взаємозалежною зі спря-
мованістю особистості, і взаємодіючою з її формами. Співвідношення 
професійних намірів із системою особистісної спрямованості – питання, що 
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є досить актуальним у вирішенні проблем професійної катамнезії – одного 
з основних напрямків у діяльності професійної орієнтації. Даний напрямок 
забезпечує можливість ретроспективного вивчення умов і невирішених пи-
тань професійного розвитку, пов›язаних із прийняттям рішень і вибором, 
самоствердженням, причинами зміни спеціальності або місця роботи, про-
фесійною стабільністю, ефективним підвищенням кваліфікації, професійним 
ростом, умовами можливої оптимізації процесу професійного розвитку (так 
званої кар›єри), як єдиного цілого [42, с.168].

До основних ідей, які особливо впливають на стан професійної орієнтації, 
відносяться ідеї концептуального характеру. Розглянемо деякі з них:

• ідея організації професійно-орієнтаційної роботи. Ця ідея базується на 
діагностичному дослідженні особистості, уважному вивченні її інтере-
сів, здібностей і нахилів, необхідних для правильного вибору професії. 
Ця ідея зародилась в 30-х роках минулого століття.

При впровадженні цієї ідеї в процесі дослідження широко використо-
вувались тести. Проте їх неудосконаленість та невміння правильно ними 
користуватись призвели до того, що ідея діагностичного дослідження була 
замінена іншою – виховною концепцією. Ідея визначалась як більш правиль-
на [43, с. 31].

Сьогодні видно, що як перша, так і друга ідея не суперечать одна одній. 
Вони є важливими в процесі профорієнтаційної роботи. Роль діагностики 
помітно зростає тепер, коли здійснюється реформування загальноосвітньої 
школи, створення нових типів навчальних закладів та професійний відбір 
учнів;

• ідея диференційного підходу. У процесі проведення профорієнтаційної 
роботи ідея диференційного підходу передбачає попереднє групування 
особистостей, залежно від їх життєвих і професійних бажань і про-
ведення відповідної виховної роботи в цих групах. Диференційний 
підхід дозволяє здійснювати профорієнтаційну роботу більш цілеспря-
мовано і ефективно;

• ідея соціально-професійної орієнтації. Ця ідея пояснює обґрунтова-
ність вибору професії особистістю, її направленістю на досягнення 
певного місяця в суспільстві і пошуки шляхів його досягнення з до-
помогою певної професії. Соціально-професійну орієнтацію можна 
розглядати як підготовку молоді до вибору професії і свого місця в су-
спільстві. В умовах розвитку ринкових економічних відносин в Укра-
їні важливим курсом реформування освіти є збагачення соціальних і 
економічних функцій навчальних закладів, особливо загальноосвітніх 
шкіл, які вимагають здійснення системної професійної орієнтації, що 
задовольняла б потреби суспільства;

• ідея системності професійної орієнтації передбачає цілий ряд поло-
жень:
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1) профорієнтація визначає системну діяльність, яка включає настанови, 
завдання, принципи, форми, методи, критерії ефективності, рівні, напрями, 
аспекти, інші системні та структурні елементи;

2) система професійної орієнтації особистості є підсистемою загальної 
системи трудового виховання та професійної підготовки;

3) система професійної орієнтації – це частина загальної системи соціаль-
ної орієнтації особистості в структурі виробничих сил і виробничих відно-
син. Подальше удосконалення виробничих сил і виробничих відносин сприяє 
розвитку соціальної та професійної орієнтації;

4) профорієнтація входить в соціальну систему, яка функціонує в суспіль-
стві, вона торкається різних проблем, в тому числі і впливу людського фак-
тора на розвиток виробництва. Виходячи з цього, профорієнтацію можна 
віднести до суспільної проблеми;

5) на ефективність профорієнтації впливає безліч об’єктивних і суб’єк-
тивних факторів, тому ця система важко піддається управлінню.

Із сформульованих п›яти вихідних положень можна зробити висновок, 
що система професійної орієнтації – це організована, керована діяльність 
різних державних і громадських організацій, підприємств і навчальних за-
кладів, а також сім›ї на удосконалення процесу професійного і соціального 
самовизначення особистості в її інтересах та інтересах суспільства [44, с. 10].

Загальна мета профорієнтації – забезпечення оптимального поєднання 
професійних інтересів, здібностей людини та можливостей її організму з 
інтересами суспільства. Розглядаючи мету профорієнтації молоді у цілому, 
можемо її деталізувати, а саме:

• сформувати у молоді готовність до практичного життя, тобто виро-
бити сукупність якостей і властивостей особистості для забезпечення 
власних інтересів та інтересів держави;

• виробити у молоді свідоме і добросовісне ставлення до праці, до ви-
бору професії;

• дати можливість здобути міцні знання і вміння з основ наук, техніки 
та технології;

• набути вміння аналізувати і організовувати професійну справу, еко-
номіку виробництва;

• бути конкурентоспроможними в умовах розвитку економічних від-
носин.

Мету профорієнтації необхідно конкретизувати з урахуванням вікових 
особливостей дітей і тих засобів, які здатні на тому чи іншому віковому пе-
ріоді розвитку дитини привести до бажаних результатів [45, с. 152]. У на-
вчально-виховному процесі визначають мету профорієнтації різного рівня:

• загальна мета у навчальному процесі;
• мета у процесі вивчення окремих предметів, курсів, окремих розділів 
програмних занять і т. д.
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Завдання, відповідно до мети, розкривають і конкретизують її педагогічну 
діяльність. У цілому вони повинні відповідати поставленій меті чи вказувати, 
в якому напрямі буде вестися робота. У цьому полягає їх організуюча роль 
[46, с. 45-50].

Якщо розглядати завдання профорієнтації, то серед них можна виділити 
такі: підвищення ролі навчального і позаурочного процесу в профорієнтації 
учнів; визначення форм і методів профорієнтаційної роботи у процесі ви-
кладання навчальних дисциплін на різних ступенях навчання школярів чи 
розробка методики обговорення кінофільмів, радіо-, телепередач з метою 
профорієнтації школярів.

Завдання мети кожного рівня можна визначити як ланцюжок, де наступ-
ний рівень мети характеризується конкретизацією завдань, їх визначають 
в наступній послідовності: соціальна мета – педагогічна мета – мета про-
форієнтації під час вивчення окремих курсів – мета профорієнтації окремих 
модулів курсів – мета профорієнтації в процесі проведення конкретних уроків 
[47, С. 37].

Професійна орієнтація у загальноосвітній школі – це цілеспрямована, 
комплексна, організована і керована система психолого-педагогічних захо-
дів, що проводяться педагогічним колективом школи, професорсько-викла-
дацьким складом вищих навчальних закладів України, батьками та громад-
ськістю, і формують стійкий мотив у молодої людини для здобуття професії, 
а також наявність моральних, інтелектуальних і психологічних якостей мо-
лоді, які необхідні при орієнтації на професію [43, с. 28].

Для надання допомоги молодій людині у виборі професії педагоги школи 
та вищих навчальних закладів повинні з›ясувати такі дані майбутніх абіту-
рієнтів: стан здоров’я; схильності та інтереси молодої людини; загальні і 
спеціальні здібності; особистісний професійний план; позицію батьків щодо 
майбутньої професії їх дитини; вплив товаришів, однолітків; рівень бажання 
молодої людини; інформованість школярів щодо суб›єктивних та об›єктивних 
чинників професії [48, с. 26].

Для отримання цих даних необхідно визначити зміст кожного з чинників, 
критерії його оцінки, методи, за допомогою яких вони можуть бути визначені.

Для підвищення ефективності профорієнтаційної роботи необхідно вирі-
шити такі основні завдання:

• прийняти нормативні документи, які б визначали систему професійної 
орієнтації як державну;

• виробити типові документи і посадові інструкції фахівців, які займа-
ються проблемами профорієнтації в державних структурах;

• створити державні центри профорієнтації для здійснення наукових 
психолого-педагогічних досліджень якісних і кількісних оцінок осо-
бистостей, їх індивідуальних здібностей і професійних інтересів;
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• забезпечити інформацію про потреби в кадрах в розрізі професій та 
освітнього рівня Міністерства освіти і науки;

• організувати діяльність навчальних закладів з підвищення фахової 
кваліфікації та перекваліфікації фахівців;

• підвищити рівень інформованості молоді з проблем потреби в кадрах 
і місць їх підготовки;

• узагальнити і поширити передовий досвід профорієнтаційної роботи.
Необхідними умовами ефективності профорієнтаційної роботи є вивчення 

індивідуальних якостей особистості, професійних інтересів і нахилів учнів, 
визначення профілів, спеціальностей професійної підготовки та напрямів 
диференціації навчання на основі даних професійного самовизначення, з 
врахуванням науково обґрунтованого профвідбору та перспективних потреб 
у кадрах.

Головну тезу можна сформулювати так: від створення системи з вивчення 
професійних інтересів і нахилів особистості, через їх розвиток, інтеграцію 
профорієнтаційної роботи, диференціацію і індивідуалізацію навчання, до 
вибору професії за покликанням, трудового і соціального становлення осо-
бистості.

В Україні при розробці концепції державної системи професійної орі-
єнтації населення в основу був покладений підхід, згідно якого профорієн-
тація включає такі складові елементи: професійна інформація, професійна 
консультація, професійний добір, професійний відбір, професійна адаптація, 
професійне закріплення.

Відведення незначної уваги формуванню професійних намірів старшо-
класників профільної школи засвідчує аналіз педагогічного досвіду, фахових 
видань, навчальних програм, підручників, навчальних посібників, навчаль-
но-методичної літератури, що призводить до низького рівня самовизначення, 
помилок у виборі майбутньої професії та відповідного їй ВНЗ. Проведене 
анкетування серед учнів 9-11 класів дає підстави стверджувати, що близько 
15-20 % серед опитаних мають високі показники на стадії обґрунтованих 
професійних намірів. Такі дані на 60-80 % нижче бажаних в умовах сучасного 
ринку праці.

Обґрунтовано педагогічні умови формування професійних намірів стар-
шокласників профільної школи, а саме:

1) підбір доцільних методів і засобів формування професійних намірів 
старшокласників;

2) організація активної творчої пізнавально-дослідної та художньо-трудо-
вої діяльності старшокласників на кожному формувальному етапі;

3) використання можливостей новітніх освітніх технологій (ігрові, про-
ектні тощо);

4)  організація самостійної роботи з формування професійних намірів 
старшокласників в процесі навчально-виховної роботи;
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5) забезпечення підвищення ефективності взаємодії вчителів, батьків, 
учнів;

6) організація супроводу педагогічного колективу в процесі профорієн-
таційної роботи;

7) реалізація міжпредметних зв’язків.
Школа на чолі з педагогічним колективом виконує шляхетну та відпо-

відальну місію в суспільстві, тому що їй довіряють саме дорогоцінне, що є 
в людства – виховання та формування особистості випускника школи XXI 
століття, який живе в умовах сучасного високотехнологічного та інформа-
ційного суспільства. Призначення вчителів полягає в тому, щоб допомогти 
дітям вибрати той життєвий та професійний шлях, який дозволить їм інте-
груватися в доросле життя, максимально реалізувати себе та бути щасли-
вими. Адже сучасна нестабільна соціально-економічна ситуація, зростання 
безробіття і утворення ринку праці, різка переорієнтація з одних провідних 
областей професійної діяльності на інші вимагають покращення підготовки 
професіонально компетентних, мобільних і конкурентоспроможних фахівців, 
здатних в короткий час оволодіти новими знаннями, уміннями та навичками, 
перебудувати свою діяльність. Отже, така проблема певним чином пов›язана 
з професійною орієнтацією і підготовкою учнів до професійного самовизна-
чення, вимагає від педагогічного колективу допомоги у підготовці молоді до 
свідомого вибору професії та чіткого уявлення змісту майбутньої професійної 
діяльності, без якого важко обрати шлях продовження своєї освіти, придба-
ти бажану професію і знайти роботу. Нажаль, сьогодні багато випускників 
шкіл не мають уявлення про це, тому можна зробити висновок про те, що 
школа використовує не всі можливості для професійного становлення школя-
рів. Стає актуальним питання: «Чи можливо використати художньо-трудову 
підготовку в навчальному процесі та в позакласній роботі для формування 
професійних намірів учнів старшої школи та як ефективніше це зробити? Які 
технології, форми, методи та прийоми використати для того, щоб цей процес 
був цікавим, захоплюючим, незабутнім?».

Останнім часом виходить чимало книг практичного та теоретичного 
характеру (Козловський О. В. «Как правильно выбрать профессию: мето-
дики, тесты, рекомендации», Рогов Е. И. «Выбор профессии: становление 
профессионала», Скиба М. Є., Коханко О. М. «Теорія і практика професій-
но-орієнтаційної роботи з молоддю» та інш.), присвячених проблемам про-
фесійної орієнтації. Психологи, соціологи, економісти, управлінці, лікарі, 
педагоги спільно розробляють рекомендації, методики, тести, опитувальники 
скористувавшись якими, молоді люди можуть з більшою імовірністю прийня-
ти правильне рішення у виборі професії, а вчителі – допомогти їм у цьому. 
Така плідна праця вчених та особливо гостре питання самовизначення учнів 
старшої школи призвела до розробки ряду систем наукових поглядів, а саме: 
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Концепції державної системи професійної орієнтації населення (постано-
ва Кабінету Міністрів України від 27.01.1994 №48), Концепції профільного 
навчання у старшій загальноосвітній школі (від 30.05.2003 року), Концеп-
ції наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії » 
(наказ Міністерства освіти та науки України №699 від 28.07.2008 року) та 
затвердження положень [4] і програм [7,8] щодо їх реалізації. Над розроб-
кою вищезазначених концепцій працювали вітчизняні вчені Побірченко Л. Д., 
Березівська Л. Д., Бібік, Бурда М. І., Денисенко Л. І., Єгоров Г. С., Іванюк Г. І., 
Калініна Л. М., Кизенко В. І., Корсакова О. К., Онищук Л. А., Трубачева С. Е.

Проаналізувавши програми даних концепцій, було визначено, що уваги, 
згідно ним, потребує проблема формування професійних намірів учнів стар-
ших класів, які являються одним з основних компонентів професійного само-
визначення людини. Необхідно зазначити, що професійні наміри школярів, 
як самостійний предмет досліджень представлені в роботах Благонадьожи-
ної Л. В., Буянової Т. А., Губанової М. І., Загорець І. В., Зимовиної О. А., Ко-
лосового Л. А., Морозової Н. І., які розглядають теоретико-методичні аспекти 
даної психолого-педагогічної проблеми з урахуванням вікових особливостей, 
можливостей навчальної та позакласної діяльності, профільного навчання, 
потреб економіки регіону [3, с.71-72]. Однак таких досліджень недостатньо, 
так як перехід до профільного навчання робить процес формування про-
фесійного самовизначення старшокласників багатоетапним: вибір профілю 
навчання, перевірка правильності вибору профілю навчання і як результат – 
вибір професії [4, с.4], тобто не одиничний етап, а тривалий процес розвитку 
вибору в рамках майбутньої професійної діяльності (Асмолов А. Г., Касат-
кіна Н. Е., Клімов Е. А., Кон І. С., Кудрявцева Т. В., Пряжніков Н. С., Чистя-
кова С. Н., Шалавіна Т. І. та ін.). Звідси випливає розуміння того, що процес 
формування професійних намірів також має проходити складний поетапний 
шлях, який потребує систематизації використання ефективних технологій, 
методик, методів, прийомів навчально-виховної діяльності в сучасній школі.

Метою дослідження став пошук ефективних можливостей художньо-тру-
дової підготовки в навчально-виховній роботі профільної школи для фор-
мування професійних намірів учнів старших класів. Спробувати поєднати 
класичні та інноваційні технології, форми, методи та прийоми навчання та 
виховання в концепцію формування професійних намірів старшокласників 
у процесі художньо-трудової підготовки, представити орієнтовну програму 
відповідно окресленим цілям та завданням нової системи наукових поглядів.

Пошук, аналіз, осмислення дали зрозуміти, що формування профе-
сійних намірів складний і цікавий процес, для якого потрібен творчий та 
неординарний підхід. Тому, опираючись на: 1) особистісно-орієнтовані 
технології (гуманістична Вальфдорська технологія, методика Монтессорі, ро-
бота над навчальним проектом, система розвивального навчання, технологія 
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«Створення ситуації успіху», технологія колективного творчого виховання); 
2) нові інформаційні технології навчання; 3) технологію формування твор-
чої особистості та креативності; 4) технологію навчання як дослідження, та 
використовуючи основні цілі та завдання цих технологій [5], запропоновано 
модель «Формування професійних намірів старшокласників у процесі худож-
ньо-трудової підготовки» (Рис.1). В основу даної моделі було покладено ідею 
візуалізації («Трансерфінг реальності» Зеланд В. В., технологія управління 
собою «НЛП») бажаної мети (див. Рис.2, Рис.3). Яку можна досягти при вико-
ристанні таких методик як фантазування, уявлення, творчість та гра, а також 
рольові та профорієнтаційні ігри, екскурсії, гуртки, зустрічі, конференції, 
бесіди, лекції, розповіді, презентації, демонстрування, обговорення, диспути, 
семінари, практичні заняття, колективну та самостійну творчу роботу.

Мрія Уявлення процесу Програвання процесу
(здійснення)

Візуалізація бажаної мети

Фантазування, 
прокручування дії

Я – головний 
персонаж

Уявлення, 
вигадування

Створення 
еталону

Створення 
відеоролику

Гра в своєму кіно 
(рольова,профорієнтаційна, 

театралізована)

Рис. 2. Основна ідея – візуалізація бажаної мети

НАМІР МЕТА

ШЛЯХ

Рис. 3. Наочне зображення дії наміру згідно моделі
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Розроблено модель формування професійних намірів старшокласників 
профільної школи, що включає всі компоненти взаємодії вчителя, учня та 
його батьків як учасників педагогічного процесу, які зорієнтовані на фор-
мування професійної траєкторії учня, його творчого потенціалу та індивіду-
альності особистості (Рис. 1). Вона побудована за дотримання педагогічних 
принципів, педагогічних умов, що висуваються до процесу професійної орі-
єнтації, процесу самовизначення з урахуванням особливостей організації на-
вчального процесу у ЗНЗ та взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовищ.

Рис. 1. Модель формування професійних намірів старшокласників

Модель, на основі якої розроблена програма «Створи свій шлях» або 
«Я-дизайнер свого життя», задовольняє всі етапи профорієнтаційної роботи 
та етапи формування професійних намірів старшокласників профільної шко-
ли. На початковому етапі формування професійних намірів здійснюється про-
фесійна діагностика профорієнтологом, психологом, соціальним педагогом, 
вчителем технології. За результатами тестування, анкетування учні, вивчаючи 
себе, створюють свій духовно-особистісний портрет та професійний пор-
трет, а також отримують висновок профорієнтолога (психолога, соціального 
педагога) по проходженню даного етапу із визначеним спектром професій. 
На наступному етапі здійснюється професійний добір, де учні визначають із 
цього спектру одну або дві професії найбільш пріоритетні на даний момент. 
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Так розпочинається процесуальний етап формування професійних намірів 
старшокласників профільної школи, де перше місце займає глибокий аналіз 
майбутньої професійної діяльності та глибокий аналіз спектру професій на 
економічному та освітянському рівні, який завершується професійним добо-
ром – усвідомленим вибором професії із спектру професій. На усіх вищеза-
значених етапах здійснюється професійна інформація та профконсультація 
учнів, а коли профдобір завершено, старшокласники активно включаються 
у трудову діяльність для того, щоб апробувати обрану професію – так роз-
починається профадаптація та робота над своїм образом, а саме: розробка 
проекту «Я-дизайнер свого життя»; створення власного фантастичного обра-
зу (карта професійних якостей, проект «Будинок, в якому я працюю», «Мій 
робочий кабінет»); створення власного іміджу (колекції одягу, Summary: ав-
тобіографія, резюме, бейджик, візитка), розробка персонального сайту. На-
ступним діяльнісним етапом профадаптації йде включення в художньо-тру-
дову діяльність шкільного та позашкільного масштабу (гуртки, секції, лекції, 
курси, додаткові заняття, лекції, ігри, участь у конкурсах, ярмарках, виховних 
заходах, екскурсіях, конференціях). На останньому результативному етапі 
формування професійних намірів старшокласників профільної школи під-
биваються підсумки роботи перевіркою правильного вибору професії, таким 
чином завершується заключний етап професійної орієнтації – професійне 
закріплення успішним правильним вибором майбутньої професії. Якщо на 
заключному етапі перевірки правильності вибору майбутньої професії щось 
не задовольняє учня, ми завжди можемо повернутися на попередній етап 
професійного добору та ще раз зробити усвідомлений вибір іншої професії 
із визначеного спектру професії та апробувати її. Дана модель повністю задо-
вольняє визначенню та формуванню професійних намірів старшокласників 
на всіх етапах професійної орієнтації у школі.

Визначені педагогічні вимоги до запровадженої моделі у навчальний про-
цес старшої профільної школи, а саме:

• органічне інтегрування традиційних і нетрадиційних форм і методів 
навчання та виховання зі змістом навчально-виховного процесу у ЗНЗ, 
а також організації позакласної й позашкільної роботи та поставленою 
перед школою метою – сприяти формуванню професійних намірів 
старшокласників;

• урахування індивідуальних здібностей і нахилів старшокласників, їх 
життєвого досвіду, рівня знань у процесі формування професійних 
намірів;

• творчого, особистісно зорієнтованого підходу вчителя, а також актив-
ного супроводу педагогічного колективу у сприянні процесу форму-
вання професійних намірів старшокласників, здійсненні ефективності 
творчої та інтелектуально-дослідної самостійної роботи учнів;

• взаємодії зовнішнього і внутрішнього середовищ.
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Модель формування професійних намірів старшокласників ставить перед 
собою мету сформувати свідоме ставлення особистості учня до світу та до 
своєї індивідуальності; творче, просторове, логічне, аналітичне мислення 
та уяву особистості; соціально-компетентну, конкурентоспроможну людину 
в умовах освітнього простору та сучасного ринку праці; технічно та техноло-
гічно освічену особистість, підготовлену до життя та активної трудової діяль-
ності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. 
А також виховати креативну, гармонійну, цілісну, різнобічно розвинену осо-
бистість, яка вміє інтегруватися в любій ситуації та має внутрішній потенціал 
до саморозвитку; самосвідомість особистості, допомогти їй в усвідомленому 
самовизначенні, самореалізації та самоствердженні. Метою є навчити само-
стійно приймати рішення, використовувати набуті ЗВН та самостійно їх здо-
бувати; засвоювати техніку пошуку та збору даних з різних джерел; а також 
творчого, неординарного підходу до професійної самореалізації.

Завдання дослідження: 1) сприяти розумінню важливої ролі професії 
в житті людини; 2) створити умови для формування професійних намірів 
особистості; 3) організувати цікавий, захоплюючий навчально-виховний про-
цес з метою включення старшокласників в активну, творчу художньо-трудо-
ву діяльність, з урахуванням їх індивідуальних можливостей; 4) допомогти 
зробити усвідомлений вибір професійного шляху та відповідної йому освіти.

Використавши цінний набутий практичний досвід у профорієнтації та-
ких педагогів як Клімов Е. А., Чистякова С. М., Володимиров А. Г., Борей-
ша В. Б., Резапкіна Г. В., Махаєва О. А., Григор›єва Е.Е., Чернявська А. П., 
Мітіна Л. М., Захарова Л. С., Пряжніков Н. С., які запропонували унікальні 
схеми (технології), програми, цикли занять: «Основи виробництва. Вибір 
професії», «Твоя професійна кар›єра», «Я обираю професію», «У пошуках 
свого покликання» тощо) профорієнтаційної роботи із старшокласниками, 
було розроблено профорієнтаційну програму «Я – дизайнер свого життя», 
направлену на формування професійних намірів старшокласників у процесі 
художньо-трудової підготовки згідно моделі. Так як один із шляхів підвищен-
ня рівня формування професійних намірів старшокласників – якомога пов-
ніше використання їх художньо-трудової підготовки, яка здійснюється у на-
вчально-виховній діяльності предметів «Трудове навчання», «Інформатика», 
«Малювання» в умовах освітньої галузі «Технологія», а також якщо творчо 
підходити не тільки до діяльності, що прямо пов’язана з декоративно-при-
кладною творчістю та навчально-виховним процесом з даного предмету, але 
й в будь-якій навчально-виховній діяльності школи взагалі за допомогою 
багатьох інноваційних технологій, форм та методів навчання та виховання, 
можливо задовольнити зміст та вищу цінність нової моделі суспільства, якою 
стала вільна, творча людина, яскрава індивідуальність, що розкривається 
в різноманітних видах діяльності та спілкуванні, нетрадиційно дивиться на 
оточуючий світ та краще адаптується до життя.
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Тематичне планування програми представлене вступом (Роль професії 
в житті людини) та наступними розділами: 1) Духовно-особистісний портрет 
людини, 2) Професійний портрет особистості, 3) Аналіз соціально-економіч-
ного аспекту професійної сфери, 4) Проект професійного шляху «Я-дизайнер 
свого життя», 5) Створення свого фантастичного образу, 6) Створення влас-
ного іміджу, 7) Тиждень художньо-трудової підготовки в школі, 8) Підсум-
кові заняття, які спрямовані на роботу з учнями, їх батьками, педагогічним 
колективом та представниками різних професій.

Поєднання лекційного матеріалу (теоретичного викладу проблеми) з ці-
кавими конференціями, захоплюючими бесідами, розповідями, диспутами, 
які добре підготовлені заздалегідь та ті, що виникають спонтанно, сприяє 
кращому засвоєнню та розумінню нової проблемної інформації. А такі форми 
та методи практичної роботи, як класні години, батьківські збори, психо-
лого-педагогічні тренінги, творчі проекти, творчі виховні заходи, профорі-
єнтаційні, рольові, інтелектуально-пізнавальні, бланкові, настільні ігри та 
вправи із залученням в цей процес батьків учнів й весь педагогічний колек-
тив школи, не тільки виконають завдання даної концепції, але й активізують 
взаємодію шкільного та сімейного виховання і навчання. Виділений нами 
діагностичний блок, який включив в себе анкетування, опитування та тес-
тування вчителів, учнів та їх батьків для всебічного розгляду та підходу до 
проблеми формування професійних намірів учнів старших класів, допомагає 
зробити усвідомлений вибір професійного шляху та відповідної йому освіти, 
а також сформувати належне ставлення особистості учня до світу та до своєї 
індивідуальності.
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Розроблена модель формування професійних намірів старшокласників 
у процесі художньо-трудової підготовки та її орієнтовна програма «Я – ди-
зайнер свого життя» відповідає вимогам та стандартам нормативно-право-
вих документів України: Конституції України, Закону України «Про осві-
ту», Національній доктрині розвитку освіти, Концепції державної системи 
професійної орієнтації населення (постанова Кабінету Міністрів України 
від 27.01.1994 №48), Концепції профільного навчання у старшій загально-
освітній школі від 30.05.2003 року, Конвенції №142 Міжнародної організації 
праці про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвит-
ку людських ресурсів, Положенню про професійну орієнтацію молоді, яка 
навчається (Наказ Міністерства освіти та науки України №159/30/1526 від 
02.06.1995 року).

Отже, розглядаючи новий підхід щодо здійснення профорієнтаційної 
роботи у школі, необхідно наголосити на тому, що формуванню професій-
них намірів старшокласників сприяє розвиток пізнавального інтересу учнів, 
формування мотивації та включення особистості в активну інтелектуальну 
та художньо-трудову діяльність, з урахуванням її індивідуальних можливо-
стей. На цьому етапі формується новий тип людини, яка мислить сучасно, 
цілеспрямовано рухається до здійснення своє мети, креативно підходить до 
будь-якої діяльності та чітко уявляє, чим вона хоче займатися у своєму май-
бутньому професійному житті і ким хоче стати.

Тому робота, спрямована на підвищення ефективності творчої та інтелек-
туально-дослідної самостійної роботи учнів, а також рівня їх активності та 
пізнавальних інтересів в усьому навчально-виховному процесі; підвищення 
ефективності навчально-виховної діяльності в школі, в якій активно взаємо-
діють вчителі, батьки та учні; встановлення тісних міжпредметних зв’язків; 
розвиток ораторських та комунікативних здібностей, отримання значного 
досвіду публічних виступів, відстоювання власної позиції; розвиток творчо-
го, логічного та аналітичного мислення; організацію захоплюючої, цікавої та 
корисної креативної роботи; розвиток уяви та фантазії; розширення круго-
зору; підвищення самооцінки особисті, поваги до себе та свого майбутнього 
професійного життя, де є можливість уявити та взяти на себе відповідальність 
самостійно спроектувати власне професійне майбутнє з допомогою вчителів 
та батьків підкреслює ефективність даної концепції, де школа має унікальні 
умови для формування життєвої перспективи особистості.

Позитивна динаміка у експериментальних групах свідчить про зміну 
рівнів професійних намірів старшокласників профільної школи: з високим 
рівнем зросла на 50,6 %, з середнім зменшилась – на 40,12 %, з низьким 
зменшилась на 6,2 %, а у контрольних групах з високим збільшилась на 
34,4 %, середнім зменшилась на 25,4 %, а з низьким зменшилась на 8,0 %. 
Дані показники підтверджують достовірність апробованої моделі та мають 
велике практичне значення для педагогічної науки.
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Розроблені та впроваджені методичні рекомендації для всього педагогіч-
ного колективу школи, які здійснюють підготовку з основ вибору професії, 
сприяли підвищенню рівня сформованих професійних намірів учнів стар-
шої школи, що свідчить про ефективність запропонованої профорієнтаці-
йної моделі за допомогою використання можливостей інтеграції новітніх 
технологій навчання та виховання, а також художньо-трудової підготовки 
у навчально-виховній діяльності школи.

Рекомендації заступнику директора з навчально-виховної роботи та
педагогу-організатору:

• підтримувати зв’язки загальноосвітнього закладу з соціальними парт-
нерами, які впливають на самовизначення учнів;

• планувати роботу педагогічного колективу по формуванню готовності 
учнів до професійного самовизначення, у відповідності з концепцією 
і освітньою програмою загальноосвітнього закладу;

• здійснювати безперервне профінформування у даному навчальному 
закладі (лекції, конференції);

• здійснювати аналіз і корекцію діяльності педагогічного колективу 
у даному напрямку;

• організовувати участь обдарованих дітей в предметних олімпіадах різ-
ного рівня, творчих виховних заходах, інформаційно-розважальних 
та профорієнтаційних іграх, екскурсіях, виставках-ярмарках, конфе-
ренціях тощо;

• організовувати систему підвищення кваліфікації класних керівників, 
вчителів-предметників, вчителя трудового навчання та технології, 
шкільного психолога по проблемі професійного самовизначення учнів;

• вирішити проблему забезпечення школою висококваліфікованим про-
форієнтологом.

Рекомендації для класних керівників:
• створити систему професійного інформування у класах для форму-
вання уявлень учнів про сучасні професії;

• організовувати різноманітні гуртки, факультативи, що дозволить забез-
печити учням можливість спробувати свої сили в різних професійних 
областях;

• підтримувати і розвивати шкільне самоуправління, яке сприяє форму-
ванню особистих якостей і навиків соціальної адаптації;

• організовувати літню практику згідно бажанням, схильностям і стану 
здоров’я;

• організовувати індивідуальні і групові профорієнтаційні бесіди, дис-
пути, конференції;
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• проводити класні години, на яких увага приділяється бесідам, розпо-
відям та диспутам про особливості особистості, про нові професії на 
ринку праці, про попит та пропозицію на сучасному економічному та 
освітянському ринку та ін.;

• вести психолого-педагогічні спостереження схильностей учнів (дані 
спостережень, анкет, тестів фіксувати в індивідуальній карті учня);

• допомагати дітям проектувати індивідуальну освітню траєкторію, мо-
делювати варіанти професійного становлення;

• організовувати відвідування учнями днів відкритих дверей в вузах і 
середніх професійних навчальних закладах;

• організовувати тематичні і комплексні екскурсії на підприємства;
• надавати допомогу шкільному психологу та соціальному педагогу на 
етапі профдіагностування, профконсультування та профінформування 
в проведені анкетування, учнів і їх батьків по проблемі самовизна-
чення та активно сприяти відвідуванню профорієнтаційних заходів 
(екскурсії, виставки, дні відкритих дверей тощо);

• проводити батьківські збори по проблемі формування готовності учнів 
до професійного самовизначення;

• організовувати зустрічі з випускниками школи – студентами вузів, се-
редніх професійно-навчальних закладів;

• сприяти активному творчому навчально-виховному процесу, що знач-
ною мірою підвищує мотивацію навчання та правильного вибору май-
бутньої професійної діяльності;

• щороку проводити аналіз результатів готовності випускників до тру-
дової діяльності.

Рекомендації для вчителів-предметників:
• сприяти розвитку пізнавального інтересу, творчої направленості осо-
бистості школяра, використовуючи різноманітні методи і засоби: про-
ективну діяльність, ділові ігри, семінари, круглі столи, конференції, 
предметні тижні, олімпіади, факультативи, конкурси стінних газет, 
домашніх творів і т. д.;

• забезпечити профорієнтаційну направленість уроків, формувати в уч-
нів загально трудові, професійні навички;

• сприяти формуванню в учнів адекватної самооцінки;
• проводити спостереження по виявленню схильностей і здібностей 
учнів.

Рекомендації вчителям малювання, технології, трудового
навчання та інформатики:

• організовувати виставки, екскурсії та зустрічі з представниками твор-
чих професій;

• здійснювати підтримку в реалізації та організації творчих проектів та 
творчих виховних заходів;
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• залучати в творчий навчально-виховний процес, формувати технічно 
та технологічно освічених особистостей;

• підвищувати мотивацію навчання та вибору професійного шляху за 
допомогою особливостей даної предметної області.

Рекомендації шкільному психологу, соціальному педагогу,
профорієнтологу:

• здійснювати моніторинг готовності учнів до професійного самовизна-
чення через анкетування учнів і їх батьків;

• проводити бесіди з учнями, вчителями, батьками;
• здійснювати психологічні консультації учнів;
• сприяти формуванню в учнів адекватної самооцінки та активної по-
зиції щодо правильного вибору майбутньої професії;

• запрошувати батьків учнів та представників різноманітних професій 
для виступів перед учнями про свої професії;

• надавати допомогу класним керівникам в аналізі і оцінці інтересів і 
схильностей учнів;

• приймати активну участь в усій профорієнтаційній роботі школи, ор-
ганізовувати та бути відповідальним за її хід.

Рекомендації батькам школярів:
• пам’ятати про те, що ваша дитина є індивідуальністю, із своїми впо-
добаннями, інтересами, характером та ін., не можна нав’язувати та 
примушувати обирати те, що подобається батькам, але не дітям;

• здійснювати психологічну підтримку у виборі майбутньої професії, 
цікавитися захопленнями, вподобаннями, не тиснути на дитину, якщо 
вважаєте її вибір майбутньої професії невдалим, а навпаки, допомогти 
розібратися у виникаючих суперечках;

• необхідно постійно підтримувати тісний контакт з класним керівни-
ком, шкільним психологом, соціальним педагогом, вчителями-пред-
метниками, а при необхідності скористатися послугами профорієнта-
тора при центрах зайнятості;

• приймати активну участь у шкільному житті своєї дитини, здійснюва-
ти допомогу в розробці творчих проектів та виступів на конференціях, 
творчих виховних заходах, круглих столах тощо;

• необхідно пам’ятати, що головне не престижність професії, а присвя-
чення свого життя улюбленій справі, саме батьки можуть повною мі-
рою допомогти своїй дитині розкритися та виявити здібності і нахили 
до певного виду діяльності;

• необхідно допомогти дитині починати обирати її професійний шлях 
з 7-8 класів, для того, щоб до закінчення школи учень вже твердо ви-
значився, ким хоче стати.
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Рекомендації науковцям:
• забезпечення навчальних закладів якісно новою літературою, теоре-
тично-практичними матеріалами щодо проведення профорієнтаційної 
роботи;

• особливу увагу звернути на розробку та запровадження сучасних 
нових інтерактивних технологій для підготовки дітей до адекватної 
інтеграції в доросле життя;

• акцентування на початок виховання активних творчих громадян су-
спільства, розвиток їхньої ініціативи та здібностей зробити на до-
шкільний та молодший шкільний вік;

• особливу увагу приділити проблемам вибору професії старшоклас-
никами на заключному етапі формування професійних намірів учнів 
старшої школи для того, щоб уникнути помилок;

• повною мірою використати можливості художньо-трудової підготовки 
як на уроках малювання, трудового навчання, технології, так і в позау-
рочний час (ігри, творчі виховні заходи, виконання творчих проектів) 
для розвитку творчої конкурентоспроможної молодої людини.

Проведена дослідно-експериментальна робота дає підґрунтя 
для формулювання висновків:

1. сучасний стан вивчення даної проблеми засвідчує недостатність її ви-
вчення, що підтверджуються результатами констатувального експерименту;

2. на основі проведеного дослідження виявлено та обґрунтовано такі ефек-
тивні напрями формування професійних намірів у процесі художньо-трудової 
підготовки, а саме: 1) на уроках технології, 2) на гуртках, секціях худож-
ньо-трудового напряму, 3) в позакласній, позашкільній діяльності;

3. суперечності між теорією та практикою спростовує впровадження у на-
вчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів профорієнтаційного 
курсу «Створи свій шлях», що ґрунтується на використанні нового підходу 
до організації профорієнтаційної роботи у школі та використовує повний 
спектр можливостей художньо-трудової підготовки;

4. результативність розробленої моделі підтверджується позитивною ди-
намікою у експериментальних групах.

Подальше вивчення проблеми формування професійних намірів старшо-
класників у процесі художньо-трудової підготовки доцільно вести в наступ-
них напрямках: вдосконалення методичної підготовки вчителів, психологів 
та соціальних педагогів з керівництва професійною орієнтацією старшоклас-
ників у сучасній школі; розробка педагогічного забезпечення, підвищення 
ролі сім›ї у формуванні особистісно і професійно важливих якостей учнів 
старших класів; створення навчальних, методичних посібників із застосу-
вання особистісно і практично-орієнтованої технології профорієнтаційної 
роботи зі старшокласниками.
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