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    Програма курсу за вибором орієнтована на розвиток 
ключових компетентностей старшокласників, зокрема, основні 
компетентності у природничих науках і технологіях, 
математична компетентність, інформаційно-цифрова тощо. 
Змістове наповнення курсу за вибором сприяє професійному 
самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в 
улюбленому виді діяльності для трьох сфер життєдіяльності 
людини: «людина-людина», «людина-знакова система», 
«людина-художній образ». Програму укладено відповідно до 
вимог чинних нормативних документів у галузі освіти.
Адресовано вчителям, шкільним психологам для реалізації на 
заняттях курсу за вибором у 10-11 класах (за рахунок годин 
варіативної складової навчальних планів).
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ. Соціально-економічні 

зміни, що мають місце в умовах переходу до ринкових 
відносин, вимагають нових підходів у формуванні особистості 
школяра. Дедалі гострішою стає залежність місця держави в 
цивілізованому світі від її можливостей у створенні умов для 
вільного самовизначення громадян, набуття ними доступних 
знань і професійної майстерності, самореалізації в тій галузі, 
де найповніше можна проявити свої обдарування. Успішне 
вирішення цієї проблеми в основному залежить від позитивних 
результатів у формуванні особистості майбутнього працівника 
на всіх етапах його шкільного життя.

Національною доктриною розвитку освіти України перед-
бачено, що пріоритетними напрямами державної політики 
щодо розвитку освіти є: особистісна орієнтація освіти; фор-
мування національних і загальнолюдських цінностей; ство-
рення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; 
постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та 
форм організації навчально-виховного процесу; розвиток си-
стеми безперервної освіти та навчання протягом життя; про-
паганда здорового способу життя; розширення україномовного 
освітнього простору; забезпечення освітніх потреб національних 
меншин; забезпечення економічних і соціальних гарантій для 
професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних 
працівників, підвищення їхнього соціального статусу; роз-
виток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у 
сільській місцевості та професійно-технічної освіти; органічне 
поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної 
науки, дистанційної освіти; запровадження освітніх інновацій, 
інформаційних технологій; створення індустрії сучасних засобів 
навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних 
закладів; створення ринку освітніх послуг та його науково-ме-
тодичного забезпечення; інтеграція вітчизняної освіти до 
європейського та світового освітніх просторів.
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ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ. Запропонований 
курс за вибором, створено на підставі Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 для 
науково-методичного забезпечення допрофесійної підготовки 
старшокласників.

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ. Головною метою курсу за 
вибором з допрофесійної підготовки для учнів 10 — 11 класу 
«Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знако-
ва система», «людина-художній образ», є підготовка учнів до 
вибору професії на етапі старшої школи, яка реалізується в 
процесі вирішення комплексу навчальних і виховних завдань:

— виховання в учнів ставлення до себе як майбутньо-
го професіонала, усвідомлення своєї індивідуальної 
неповторності, відповідальності та впевненості в 
досягненні майбутнього професійного успіху;

— активізація процесів самопізнання, самооцінки та 
актуалізація потреби у самовдосконаленні;

— формування системи знань учнів про зміст та структу-
ру світу професій, умінь самостійно аналізувати вимоги 
соціального середовища до фахівців на ринку праці та 
специфіку профільного навчання як першого кроку до 
оволодіння обраною професією;

— ознайомлення учнів зі способами і прийомами при-
йняття обґрунтованих рішень щодо вибору майбутньої 
професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку 
необхідної інформації для розробки або вдосконалення 
індивідуальної освітньої траєкторії.

Курс за вибором з допрофесійної підготовки для учнів 10 — 
11 класу «Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-
знакова система», «людина-художній образ» разом з іншими 
предметами робить свій внесок у формування ключових 
компетентностей. Цей внесок розкрито в таблиці «Обираємо 
професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», 
«людина-художній образ».
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Ключова 
компетентність

Предметний зміст ключової компетентності і 
навчальні ресурси для її формування

Спілкування 
державною
(і рідною у разі 
відмінності) 
мовами

Уміння:
- спілкуватися за проблематикою предмету сучас-

ною науковою мовою з використанням усталених 
фізичних й астрономічних термінів та понять;

- чітко та однозначно формулювати судження та 
аргументувати їх;

- налагоджувати комунікації у процесі вирішення 
навчальних завдань та виконання проектів;

- чітко та стисло викладати основний фізичний та 
астрономічний зміст питань у письмовій формі;

- готувати та представляти повідомлення, доповіді 
та реферати, презентувати результати проектної 
діяльності.

Ставлення:
- виявляти ставлення та відзначати роль вітчизняної 

науки та її видатних представників; цінувати на-
укову українську мову;

- об’єктивно оцінювати інформаційні наукові но-
вини, зокрема, з найбільш актуальних напрямів 
сучасної фізичної та астрономічної науки;

Навчальні ресурси:
- підручники та посібники, електронні освітні ресур-

си, віртуальні лабораторії. 

Спілкування 
іноземними мо-
вами

Уміння:
- оперувати найбільш вживаними в міжнародній 

практиці фізичними та астрономічними термінами;
- користуватися іншомовними джерелами як додаткови-

ми під час виконання навчальних завдань та проектів;
- представляти результати проектної діяльності в 

міжнародному науковому та освітньому просторі; бра-
ти участь в міжнародних фізичних та астрономічних 
конкурсах;

- обговорювати науково-навчальні проблеми з викори-
станням інформаційних ресурсів з учнями інших країн.

Ставлення:
- оцінювати особливості розвитку фізичної та 

астрономічної наук в світі, внесок зарубіжних учених у 
їх становлення та сучасні досягнення. 

Навчальні ресурси:
- іншомовні інформаційні джерела.
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Математична 
компетентність

Уміння:
- застосовувати математичний апарат для розв’язування 

фізичних та астрономічних задач, обґрунтування та 
доведення тверджень; опрацювання, інтерпретації, 
оцінювання результатів експериментів і спостережень; 
побудови графіків фізичних процесів; моделювання 
фізичних та астрономічних явищ у формі математичних 
рівнянь і співвідношень;

Ставлення:
- усвідомлювати важливість математичних знань як 

інструментарію природничих наук, необхідної умови 
практичної реалізації їх досягнень у техніці та технологіях;

Навчальні ресурси:
- інформаційні джерела, що містять розрахункові та 

експериментальні завдання з фізики та астрономії; 

Ініціативність і 
підприємливість

Уміння:
- приймати рішення щодо вибору найбільш оптимальних 

альтернатив під час вирішення навчальних завдань з 
фізики та астрономії;

- організовувати колективну роботу над виконання навчаль-
них проектів, розподіляти завдання між членами групи;

- виявляти ініціативу та відповідальність під час групової 
роботи над навчальними задачами;

- розраховувати на основі отриманих знань економічну 
ефективність використання побутових приладів та облад-
нання, альтернативних джерел енергії;

- пропонувати способи та засоби економії енергетичних, ча-
сових, фізичних ресурсів у навчальному процесі та побуті;

Ставлення:
- утверджувати рівень самооцінки, що відповідає 

об’єктивним результатам навчальної діяльності;
- співвідносити очікувані результати та необхідні для їх до-

сягнення ресурси;
- усвідомлювати досяжність поставлених цілей як результату 

наполегливої праці;
- оцінювати економічну ефективність прийнятих рішень 

під час вирішення навчальних та дослідницьких завдань з 
фізики й астрономії;

Навчальні ресурси:
- література про діяльність вчених-фізиків та астрономів, 

відкриття та виходи яких мали важливе значення для роз-
витку техніки і технологій та мали відчутний економічний 
ефект;

- інформація про використання сучасних наукових досяг-
нень у промисловості та виробництві.
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Інформаційно-
цифрова 
компетентність

Уміння:
- використовувати інформаційні системи для швид-

кого та цілеспрямованого пошуку інформації;
- визначати можливі джерела інформації, відбирати 

необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, 
перекодовувати інформацію;

- користуватися сучасними гаджетами як 
інструментальними та вимірювальними засобами;

- працювати з віртуальними лабораторіями, програ-
мами-симуляторами;

- створювати та досліджувати моделі фізичних і 
астрономічних явищ;

Ставлення:
- дотримуватися етичних норм під час роботи з 

інформаційними ресурсами;
Навчальні ресурси:
- електронні освітні ресурси та віртуальні 

лабораторії: 

Основні 
компетентності 
у природни-
чих науках і 
технологіях

Уміння:
- пояснювати явища природи, розуміти принцип дії та 

будову сучасної техніки, приладів та обладнання на 
основі фізичних та астрономічних знань;

- характеризувати роль фізичних і астрономічних знань 
у формуванні природничо-наукової картини світу;

- планувати та реалізовувати фізичні та астрономічні 
спостереження й експеримент, фіксувати та опрацьо-
вувати й правильно інтерпретувати та оцінювати їх 
результати;

 - добирати методи та засоби дослідження природних 
явищ, адекватні поставленим завданням;

Ставлення:
- усвідомлювати значення фізики й астрономії для 

дослідження навколишнього світу;
- оцінювати сучасні досягнення природничих наук та 

перспективи їх подальшого розвитку;
- виявляти ставлення до актуальних проблем сучасного 

природознавства;
- формулювати оціночні судження та пропонувати шля-

хи вирішення науково-освітніх завдань;
Навчальні ресурси:
- сучасна наукова-популярна інформація;
- матеріали та результати конкурсів дослідницьких робіт;
- навчальне обладнання;
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Обізнаність та 
самовираження у 
сфері культури

Уміння:
- визначити роль фізики та астрономії у становленні 

загальнолюдської культури;
- пояснювати взаємовплив природничих наук та 

образотворчого, музичного, літературного ми-
стецтва;

- наводити приклади творчої діяльності видат-
них українських та зарубіжних учених-фізиків і 
астрономів у різноманітних галузях культури та 
мистецтва;

Ставлення:
- усвідомлювати історичну єдність процесу роз-

витку природничої науки та культури людської 
цивілізації;

Навчальні ресурси:
- твори мистецтва, бібліографічні матеріали про 

життя та діяльність учених-фізиків та астрономів. 

Екологічна 
грамотність і 
здорове життя

Уміння:
- визначати чинники та фактори, які порушують 

екологічну рівновагу в природі та побуті;
- дотримуватися правил безпеки життєдіяльності в на-

вальному процесі та побуті;
- використовувати отримані знання для зменшення не-

гативного впливу сучасної техніки та технології на себе 
та оточуючих, забезпечення здорового способу життя;

- правильно утилізовувати побутові відходи та 
відпрацьовані джерела енергії і світла, несправні 
пристрої;

- долучатися до заходів і проектів щодо відновлення 
довкілля;

- дотримуватися правил екологічної поведінки.
Ставлення:
- усвідомлювати актуальність екологічних проблем 

у сучасному світі та необхідність їх невідкладного 
вирішення;

- використовуючи знання з фізики й астрономії 
оцінювати екологічні загрози та ефективність різних 
способів їх подолання;

- виявлятиготовністьпрактичнимидіями (через участь 
у проектах, життігромади) сприяти вирішенню 
екологічних проблем вулиці, міста, країни;

Навчальні ресурси:
- дидактичні матеріали екологічного змісту. 
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Уміння вчитися 
впродовж жит-
тя

Уміння:
-плануватисамостійне опрацювання навчального 

матеріалу з фізики та астрономії;
- визначати цілі навчальної діяльності в 

короткотерміновому та довготерміновому 
періодах;

- здійснювати самостійний пошук інформації з вико-
ристанням різних видів джерел;

- виділяти головне в опрацьовуваній інформації;
Ставлення:
- критично оцінювати власні досягнення;
- усвідомлювати важливість самоосвіти для 

успішного життя;
Навчальні ресурси:
- навчальна та науково-популярна література;
- електронні освітні ресурси,

Соціальна та 
громадянська 
компетентності

Уміння:
- відстоювати аргументовано свої погляди на 

вирішення навчальних задач та сприймати 
аргументовані пропозицій товаришів;

- дотримувати принципів демократичності та 
відповідальності під час роботи в групі;

- аналізувати значення досягнень вітчизняної 
природничої науки для розвитку української 
держави, підвищення добробуту її громадян;

- пропонувати шляхи підвищення рівня 
соціального розвитку на основі сучасних фізико-
астрономічних знань;

- працювати у соціальних проектах;
Ставлення:
- оцінювати роль вітчизняної фізичної та 

астрономічної науки у розвитку людства;
- усвідомлювати пріоритетність загальнолюдських 

цінностей та соціальних інтересів при вирішенні 
наукових, економічних та технологічних про-
блем;

Навчальні ресурси:
- навчальні і соціальні проекти.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ. Програма складається з 
пояснювальної записки, загального тематичного плану та на-
вчального пріоритетного матеріалу програми. Зміст програми 
має блочний (модульний) спосіб побудови. Структура програ-
ми спирається на класифікацію професій за Є. Клімовим, але 
повністю враховує вимоги Європейської системи кваліфікацій.

Структура програми спирається на класифікацію професій 
за Є. Клімовим.

Класифікація професій
«Людина — людина»
Головний, провідний предмет праці — люди.
Професії: лікар, учитель, психолог, перукар, екскурсовод, 

менеджер, керівник художнього колективу тощо.
Серед цього типу професій можна виділити:
професії, пов’язані з навчанням і вихованням людей, 

організацією дитячих колективів;
професії, пов’язані з управлінням виробництвом, 

керівництвом людьми, колективами;
професії, пов’язані з побутовим, торговим обслуговуван-

ням;
професії, пов’язані з інформаційним обслуговуванням;
професії, пов’язані з інформаційно-художнім обслуговуван-

ням людей та керівництвом художніми колективами;
професії, пов’язані з медичним обслуговуванням.
Для успішної роботи за професіями цього типу потрібно 

навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, 
розуміти людей, розбиратися у їхніх особливостях, а також 
опанувати знаннями у відповідній області виробництва, на-
уки, мистецтва.

Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:
стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми;
потреба в спілкуванні;
здатність розуміти наміри, помисли, настрої людей;
уміння швидко розбиратися у взаєминах людей;
уміння знаходити спільну мову з різними людьми.
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«Людина — знакові системи»
Головний, провідний предмет праці — умовні знаки, цифри, 

коди, природні чи штучні мови.
Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, секретар-

друкарка, програміст тощо.
Серед професій типу «людина — знакові системи» є:
професії, пов’язані з оформленням документів, діловодством, 

аналізом текстів чи їх перетворенням, перекодуванням;
професії, предметом праці в яких є числа, кількісні 

співвідношення;
професії, пов’язані з обробкою інформації у вигляді системи 

умовних знаків, схематичних зображень об’єктів.
Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі 

здібності подумки занурюватися у світ, здавалося б, сухих по-
значень, відволікатися від власне предметних властивостей до-
вколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть 
у собі ті чи інші знаки. При обробці інформації у вигляді умов-
них знаків виникають завдання контролю, перевірки, обліку, 
обробки відомостей, а також створення нових знаків, знакових 
систем.

«Людина — художній образ»
Головний, провідний предмет праці — художній образ, спо-

соби його створення.
Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, різьбяр по 

каменю, літературний працівник.
Професії типу «людина — художній образ» включають:
професії, пов’язані з образотворчою діяльністю;
професії, пов’язані з музичною діяльністю;
професії, пов’язані з літературно-художньою діяльністю;
професії, пов’язані з акторсько-сценічною діяльністю.
Одна з особливостей професій типу «людина — художній 

образ» полягає в тому, що значна частина трудових витрат 
залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більше 
того, нерідко докладаються спеціальні зусилля для створення 
ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату праці.
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2. За умовами праці виділяють чотири групи професій.
Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (бух-

галтер, інженер, програміст, секретар-референт).
Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими 

перепадами температури, вологості (будівельник, пожежник, 
рільник, агроном).

Праця у незвичних умовах: під землею, під водою, на висоті, 
в повітрі, в гарячих цехах, в цехах з неминучою виробничою 
шкодою (льотчик, шахтар, водолаз, апаратник).

Праця з підвищеною моральною відповідальністю за 
здоров’я, життя людей, за великі суспільні, матеріальні цінності 
(вчитель, лікар, інженер з техніки безпеки, аудитор).

3. Залежно від засобів праці професії поділяють на чо-
тири групи.

Професії, пов’язані з використанням ручної праці (столяр, 
монтажник радіоапаратури, ювелір, музикант, хірург).

Професії, пов’язані з використанням машин з ручним керу-
ванням (токар, водій, машиніст, оператор зв’язку).

Професії, пов’язані з використанням напівавтоматів, 
автоматів, автоматичних ліній, робототехнічних комплексів 
(сталевар, друкар, апаратник, диспетчер енергосистеми).

Професії, пов’язані з використанням функціональних 
засобів, знарядь праці (викладач, актор, диригент, режисер, 
спортсмен).

4. Залежно від мети праці можна виділити три класи професій.
Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити 

(санітарний лікар, літературний критик, контролер, товароз-
навець, експерт, слідчий).

Перетворюючі: обробити, перемістити, організувати, 
перетворити (водій, живописець, викладач, паркетник, 
слюсар, кравець).

Дослідницькі: винайти, вигадати, знайти новий варіант, 
сконструювати (закрійник, розмітник, селекціонер, художник-
оформлювач).
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Головни-
ми вимогами до організації занять з курсу за вибором є:

— забезпечення диференційованого підходу до учнів з ура-
хуванням індивідуально-психологічних особливостей, 
навчальних і особистих досягнень, фізичного розвитку, 
стану здоров’я та статі;

— формування в учнів уміння самостійно відшуковувати та 
аналізувати професіографічну інформацію;

— розвиток початкових навичок прийняття обґрунтованого 
рішення щодо побудови індивідуальної професійної 
траєкторії та власної відповідальності за її реалізацію;

— використання інноваційних методів активізації 
профорієнтаційної діяльності учнів;

— здійснення міжпредметних зв’язків з навчальними пред-
метами інваріантної та варіативної складової частини ба-
зового навчального плану;

— залучення батьків учнів до наповнення та проведення 
профорієнтаційних уроків.

Зазначений у навчальній програмі розподіл годин між 
розділами є орієнтовним. За необхідності, і виходячи з наявних 
умов навчально-методичного забезпечення, вчитель має право 
самостійно змінювати обсяг годин, відведених програмою на 
вивчення окремих розділів, у тому числі самостійно формувати 
їх змістове наповнення, переносити розділи, або окремі питан-
ня, змінювати порядок їх вивчення, структурувати матеріал 
для проведення проміжного і підсумкового оцінювання.

У кінці окремих тем 2, 3 та 4 розділів програми є практичні 
роботи, проте, проводити їх треба в процесі навчання, пере-
конавшись, що вони пов’язані зі змістом предмета вивчення. 
Учитель може доповнювати цей перелік додатковими робота-
ми, об’єднувати кілька практичних робіт в одну залежно від 
обраного плану заняття. Окремі практичні роботи можна ви-
конувати вдома або як учнівські навчальні проект.

Результатом реалізації змісту курсу є готовність учнів до 
вибору професії на етапі навчання в старшій школі.
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Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу є активізація 
профорієнтаційної діяльності учня, формування в нього праг-
нення до саморозвитку, самоорганізації, самовдосконалення.

Важливою умовою здійснення навчально-виховного про-
цесу є дотримання принципів організації допрофесійної 
підготовки. Найвагомішими серед них є принципи: науковості, 
полікультурності, системності, інтегрованості, єдності на-
вчання і виховання, наочності, доступності, системності й 
послідовності.

ФОРМИ НАВЧАННЯ. Домінуючою формою організації 
навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчаль-
ному закладі є урок. Також, можуть використовуватися лекції, 
конференції, тематичні зустрічі, усні журнали, читацькі дис-
пути, творчі конкурси, екскурсії тощо.

У процесі реалізації змісту курсу «Обираємо професії 
типу «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-
художній образ», використовуються різноманітні форми 
допрофесійної орієнтації. Добір форм роботи залежить від мети 
заходу, складу і кількості осіб, місця проведення, тривалості 
роботи. Згідно з цими характеристиками форми допрофесійної 
підготовки поділяють на: загальні, які традиційно використо-
вуються в навчально-виховному процесі школи та специфічні, 
яким притаманні особливості допрофесійної підготовки.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Серед методів організації та 
здійснення предметно-перетворювальної діяльності учнів 
мають застосовуватися: словесні (розповідь, лекція, бесіда), 
наочні (ілюстрація, демонстрування навчального відео та аудіо 
матеріалів, інтерактивні засоби навчання, матеріали мережі 
Інтернет) та практичні (вправи, практичні роботи, творчі ро-
боти, пізнавальні ігри, навчальні дискусії, диспути, аналіз про-
блемних ситуацій, профільні випробування).

Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу «Обираємо 
професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», 
«людина-художній образ», є проведення практичних робіт, 
які включені до програми для ґрунтовного вивчення учнями 
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блоку питань, пов’язаних з розумінням загальних понять про 
індивідуально-психологічні особливості особистості. Учні, 
досліджуючи свої професійно-важливі якості під час практич-
них робіт, виробляють уміння аналізувати професії та зосеред-
жуватися на самоаналізі. Така діяльність учнів спрямована на 
формування в них адекватної самооцінки та прагнення само-
вдосконалення до рівня вимог майбутнього профілю навчання 
в старшій школі та обраної професії.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ. 
Можна застосовувати різноманітні форми контролю навчаль-
них досягнень учнів: усні, письмові, самоконтроль.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
з/п Розділи і теми

Кіль-
ть 

год.

Розділ 1. Діагностування особистості з метою професійного само-
визначення 

1. Тема 1.1. Психолого-педагогічні особливості старшокласни-
ка, формування професійних намірів та інтересів 2

Розділ 2. Особливості професії типу «людина-людина»

1. Тема 2.1. Історіяпрофесій типу «людина-людина». 1

2. Тема 2.2. Мотививиборупрофесії типу «Людина-людина» 2

3. Тема 2.3. Класифікаціяпрофесій типу «Людина-людина» 2

4. Тема 2.4. Професійно-важливіякості для роботи за 
професіями типу «Людина-людина» 2

5. Тема 2.5. Навчальніпредмети, щодопоможуть у 
реалізаціївибору професії типу «Людина-людина» 2

6. Тема 2.6. Самооцінкащодовідповідностіпрофесії типу «Лю-
дина-людина» 1

7 Тема 2.7. Де здобутиобранупрофесію 2

4. Тема 2.8. Захистобраногопрофілюнавчання 2

Розділ 3. Особливості професії типу «людина-знакова система»

1. Тема 3.1. Історіяпрофесій типу «людина-знакова система». 1
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2. Тема 3.2. Мотививиборупрофесії типу «Людина-знакова система» 2

3. Тема 3.3. Класифікаціяпрофесій типу «Людина-знакова система» 2

4. Тема 3.4. Професійно-важливіякості для роботи за 
професіями типу «Людина-знакова система» 2

5.
Тема 3.5. Навчальніпредмети, щодопоможуть у 
реалізаціївибору
професії типу «Людина-знакова система» 

2

6. Тема 3.6. Самооцінкащодовідповідностіпрофесії типу «Лю-
дина-знакова система» 1

7 Тема 3.7. Де здобутиобранупрофесію 2

8. Тема 3.8. Захистобраногопрофілюнавчання 2

Розділ 4. Особливості професії типу «людина-художній образ»

1. Тема 4.1. Історіяпрофесій типу «людина-художній образ». 1

2. Тема 4.2. Мотививиборупрофесії типу «Людина-художній образ» 2

3. Тема 4.3. Класифікаціяпрофесій типу «Людина-художній образ» 2

4. Тема 4.4. Професійно-важливіякості для роботи за 
професіями типу «Людина-художній образ» 2

5.
Тема 4.5. Навчальніпредмети, щодопоможуть у 
реалізаціївибору
професії типу «Людина-художній образ» 

2

6. Тема 4.7. Де здобутиобранупрофесію 1

7 Тема 4.6. Самооцінкащодовідповідностіпрофесії типу 
«Людина-художній образ» 2

8. Тема 4.8. Захистобраногопрофілюнавчання 2

Розділ 5. Майбутній професійний шлях

8.
Тема 5.1. Професії типу «людина-людина», «людина-зна-
кова система» та «людина-художній образ»на сучасному 
ринку праці.

2

9. Тема 5.2. Професіоналізація особистості 2

10. Тема 5.3. Побудова траєкторії індивідуального кар’єрного 
зростання 2

11. Тема 5.4. Проектна робота на тему «Я — майбутній 
професіонал» 2,5

Всього: 52,5
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТНИЙ МАТЕРІАЛ 
ПРОГРАМИ

«з допрофесійної підготовки учнів 10-11 кл.
Професії типу «людина-людина»,«людина-знакова систе-

ма», «людина-художній образ» (52,5 годин)

№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ 1. Діагностування особистості з метою професійного самовизна-
чення

Тема 1.1. Психолого-педагогічні особливості старшокласника, форму-
вання професійних намірів та інтересів (2 год.)

Об’єктивні умови та 
суб’єктивні факто-
ри вибору професії. 
Професійне станов-
лення особистості. 
Професійна придатність 
особистості. Вимоги 
професії до люди-
ни. Стан здоров’я та 
професійна придатність.

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
Пояснює чинники, що впливають на 

професійний вибір;
Пояснює сутність професійної 

придатності особистості;
Пояснює сутність відповідності змісту 

і умов праці можливостям людини;
характеризує фізичні, соціальні та 

розумові можливості людини;
характеризує вимоги професії до 

людини.
Діяльнісний компонент:
Вміє визначати ключові вимоги до 

професії та умови праці.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість правильного 

вибору професії

Практична робо-
та «Виявлення 
професійних інтересів 
та намірів старшо-
класника» (Проведен-
ня методикХоланда, 
Клімова, Вандерліка).

Дозволяє дослідити індивідуальні 
психофізіологічні особливості 
особистості учня, виявити професійні 
інтереси та наміри.
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№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ 2. Особливостіпрофесії типу «людина-людина»

Тема 2.1.Історія професій типу «людина-людина». (1 год.)

Концепції 
історичноївзаємодії 
людини з людиною. 
Періодизація побудо-
ви міжособистісних 
стосунків. Від первісної 
взаємодії до майбут-
нього.
Практична робота. Роз-
робити проект «Людина 
майбутнього».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
повідомляє про різні концепції 

взаємодії людини з людиною;
виділяє періоди побудови 

міжособистісних стосунків;
характеризує новітні технології у 

сучасному виробництві.
Діяльнісний компонент:
Вміє відтворювати хронологію роз-

витку професій галузі
Ціннісний компонент:
Усвідомлює цінність і важливість 

міжособистісних стосунків

Тема 2.2.Мотиви вибору професії типу «людина-людина» (2 год.)

Мотиви вибору 
професії. Поняття про 
мотиви та потреби 
людини. Об’єктивні та 
суб’єктивні чинники 
вибору професії типу 
«людина-людина» (До-
даток 1).
Практична робота. 
Поясніть мотиви ва-
шого вибору професії 
типу «людина-люди-
на».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
пояснює значення мотивів та по-

треб людини при виборі професії 
взагалі, і професії типу «людина-
людина» зокрема;

характеризує суб’єктивні чинники 
вибору професії типу «людина-
людина».

Діяльнісний компонент:
Вміє виокремлювати чинники вибо-

ру професії.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість 

об’єктивного вибору професії.
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№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 2.3. Класифікація професій типу «Людина-людина»(2 год.)

Професії типу «люди-
на-людина». Детальний 
огляд професії типу 
«людина-людина». 
Специфіка предмету, 
мети, засобів, умов 
праці цього типу 
професій та вимог, які 
вони висувають до 
особистості.
Практична робота.
Класифікація основних 
груп професій типу 
«людина-людина».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
пояснює особливості професій типу 

«людина-людина»;
характеризує специфіку предмету, 

мети, засобів і умов праці професій 
типу «людина-людина».

Діяльнісний компонент:
Вміє розрізняти предмет, мету, засоби, 

умови праці цього типу професій.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює унікальність кожної 

професії

Тема 2.4.Професійно-важливі якості для роботи за професіями 
типу «Людина-людина»(2 год.)

Вибір майбутнього 
профілю навчання та 
профільна придатність 
особистості. Вимоги 
профільного навчання. 
Стан здоров’я та ба-
жаний у майбутньому 
напрям профільного 
навчання.
Практична ро-
бота.Визначен-
ня професійно-
важливих якостей, 
необхідних для ро-
боти за професіями 
даного типу. Ділова 
гра «Роботода-
вець — потенційний 
робітник».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
володіє початковими навичками 

визначення професійно-важливих 
якостей, необхідних для роботи за 
професіями типу «людина-людина».

характеризує особистісні характери-
стики, які можуть стати перепоною 
для продовження навчання за об-
раною професією.

Діяльнісний компонент:
Вміє визначати професійно-важливі 

якості.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність профільного 

навчання
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№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 2.5.Навчальні предмети, що допоможуть у реалізації вибору
професії типу «Людина-людина»(2 год.)

Основні профільні 
навчальні предмети. 
Допоміжні навчальні 
предмети. Галузі технічних 
об’єктів. Зв’язок між 
знаннями профілюючих 
предметів й визначеними 
сферами професійної 
діяльності. Вимоги до на-
вчальних та особистісних 
досягнень учня щодо 
обраної професійної 
діяльності.
Практична робота. Групу-
вання вимог до навчальних 
та особистісних досягнень 
учня щодо професій типу 
«людина-людина».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
пояснює необхідність знань із 

профілюючих предметів;
виділяє взаємозв’язки між знаннями із 

навчальних предметів і визначеними 
сферами професійної діяльності;

характеризує вимоги до навчальних та 
особистісних досягнень учня щодо об-
раного професійного напряму.

Діяльнісний компонент:
Вміє визначати залежність між 

шкільними предметами та об’єктами 
праці.

Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність успішного на-

вчання

Тема 2.6.Самооцінка щодо відповідності професії типу «Людина-люди-
на»(1 год.)

Значення правильного 
вибору професії для 
особистості та сучасного 
суспільства. Проблема 
професійного самовиз-
начення. Типові помилки 
при виборі професії і 
їх наслідки. Інструкція 
учням про порядок запо-
внення відомостей у «Що-
деннику вибору професії 
типу «людина-людина». 
(Додаток 2)
Практична робота. Запо-
внити загальні відомості 
про учня у «Щоденнику 
вибору професії «людина-
людина».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює значення вибору майбутньої 

професії та профільної придатності 
особистості;

- виділяє вимоги до обраної професії;
- оцінює свої можливості реалізації 

професійного вибору.
Діяльнісний компонент:
Вміє визначати типові помилки при виборі 

професії і уникати їх.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність професійного 

самовизначення.
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№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 2.7. Де здобути обрану професію(2 год.)

Класифікація освітніх 
закладів України за об-
раною професією. Освіта 
за кордоном.
Екскурсія до освітніх 
закладів різних типів. 
Зустріч з випускниками 
школи, які оволоділи 
професією типу «людина-
людина».
Практична робота.Звіт 
у «Щоденнику вибору 
професії» про екскурсію.

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
типи навчальних закладів та можливі шля-

хи набуття обраної професії;
- виділяє переваги та недоліки вибору 

майбутньої професії із розповідей 
випускників;

- характеризує об’єктивні умови та 
суб’єктивні чинники вибору майбутньої 
професії.

Діяльнісний компонент:
Вміє співвідносити тип навчального за-

кладу з обраною спеціальністю.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість професійної 

освіти.

Тема 2.8.Захист обраного профілю навчання(1 год.)

Захист обраного 
профілю. Уточнення, 
конкретизація, по-
глиблення знань про 
обраний профіль, 
перевірка правильності 
міркувань, що привели 
до такого вибору. Аналіз 
суперечностей, які ви-
никли на шляху вибору 
майбутнього профілю 
навчання та напрями їх 
розв’язання.
Практична робота.
Проектна діяльність: «Я 
обираю цю професію, 
тому що…».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- називає об’єктивні умови та 

суб’єктивні чинники, які вплинули на 
вибір професії типу «людина-людина»;

- пояснює суперечності, які виникають 
при виборі професії;

- характеризує напрями поглиблення 
знань за обраною професією.

Діяльнісний компонент:
Вміє обґрунтовувати вибір професії
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість свідомого вибо-

ру.
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№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ 3. Особливості професії типу «людина-знакова система»

Тема 3.1.Історія професій типу «людина-знакова система». (1 год.)

Концепції 
історичноївзаємодії лю-
дини з знаковими си-
стемами. Періодизація 
освоєння людиною 
знакових систем. Від 
первісної взаємодії до 
майбутнього.
Практична робота. Роз-
робити проект «Знакові 
системи майбутнього».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- повідомляє про різні концепції 

взаємодії людини з знаковими систе-
мами;

- виділяє періоди освоєння людиною 
різних типів знакових систем;

- характеризує новітні технології у 
сучасному виробництві.

Діяльнісний компонент:
Вміє відтворювати хронологію розвит-

ку професій галузі
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість знакових си-

стем у сучасному світі

Тема 3.2.Мотиви вибору професії типу «Людина-знакова систе-
ма»(2 год.)

Мотиви вибору 
професії. Поняття про 
мотиви та потреби 
людини. Об’єктивні та 
суб’єктивні чинники 
вибору професії типу 
«людина-знакова систе-
ма» (Додаток 1).
Практична робота. 
Поясніть мотиви ва-
шого вибору професії 
типу «людина-знакова 
система».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює значення мотивів та потреб 

людини при виборі професії взагалі, і 
професії типу «людина-знакова систе-
ма» зокрема;

- характеризує суб’єктивні чинники 
вибору професії типу «людина-знакова 
система».

Діяльнісний компонент:
Вміє вирізняти об’єктивні та суб’єктивні 

чинники вибору професії.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює цінність правильного вибору 

професії
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№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 3.3. Класифікація професій типу «Людина-знакова система»(2 
год.)

Професії типу «людина-
знакова система». Де-
тальний огляд професії 
типу «людина-знакова 
система». Специфіка 
предмету, мети, засобів, 
умов праці цього типу 
професій та вимог, які 
вони висувають до 
особистості.
Практична робота.
Класифікація основних 
груп професій типу «лю-
дина-знакова система».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює особливості професій типу «лю-

дина-знакова система»;
- характеризує специфіку предмету, мети, 

засобів і умов праці професій типу «лю-
дина-знакова система».

Діяльнісний компонент:
Вміє розрізняти предмет, мету, засоби, 

умови праці цього типу професій.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює унікальність кожної професії.

Тема 3.4.Професійно-важливі якості для роботи за професіями 
типу «Людина-знакова система»(2 год.)

Вибір майбутнього 
профілю навчання та 
профільна придатність 
особистості. Вимоги 
профільного навчання. 
Стан здоров’я та бажаний 
у майбутньому напрям 
профільного навчання.
Практична робота.
Визначення професійно-
важливих якостей, 
необхідних для роботи 
за професіями даного 
типу. Ділова гра «Робо-
тодавець — потенційний 
робітник».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- володіє початковими навичками визна-

чення професійно-важливих якостей, 
необхідних для роботи за професіями 
типу «людина-знакова система».

- характеризує особистісні характеристики, 
які можуть стати перепоною для продо-
вження навчання за обраною професією.

Діяльнісний компонент:
Вміє визначати професійно-важливі якості.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність профільного на-

вчання



24

№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 3.5.Навчальні предмети, що допоможуть у реалізації вибору
професії типу «Людина-знакова система»(2 год.)

Основні профільні 
навчальні предмети. 
Допоміжні навчальні 
предмети. Галузі технічних 
об’єктів. Зв’язок між 
знаннями профілюючих 
предметів й визначени-
ми сферами професійної 
діяльності. Вимоги до 
навчальних та особистісних 
досягнень учня щодо 
обраної професійної 
діяльності.
Практична робота. Групу-
вання вимог до навчальних 
та особистісних досягнень 
учня щодо професій типу 
«людина-знакова система».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює необхідність знань із 

профілюючих предметів;
- виділяє взаємозв’язки між знаннями із 

навчальних предметів і визначеними 
сферами професійної діяльності;

- характеризує вимоги до навчальних та 
особистісних досягнень учня щодо об-
раного професійного напряму.

Діяльнісний компонент:
Вміє визначати залежність між 

шкільними предметами та об’єктами 
праці.

Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність успішного на-

вчання
Тема 3.6.Самооцінка щодо відповідності професії типу «Люди-

на-знакова система»(1 год.)
Значення правильного 
вибору професії для 
особистості та сучасного 
суспільства. Проблема 
професійного самовиз-
начення. Типові помилки 
при виборі професії і 
їх наслідки. Інструкція 
учням про порядок запо-
внення відомостей у «Що-
деннику вибору професії 
типу «людина-знакова 
система». (Додаток 2)
Практична робота. Запо-
внити загальні відомості 
про учня у «Щоденнику 
вибору професії «людина-
знакова система».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює значення вибору майбутньої 

професії та профільної придатності 
особистості;

- виділяє вимоги до обраної професії;
- оцінює свої можливості реалізації 

професійного вибору.
Діяльнісний компонент:
Вміє визначати типові помилки при виборі 

професії і уникати їх.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність професійного 

самовизначення.
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Тема 3.7. Де здобути обрану професію(2 год.)

Класифікація освітніх 
закладів України за об-
раною професією. Освіта 
за кордоном.
Екскурсія до освітніх 
закладів різних типів. 
Зустріч з випускниками 
школи, які оволоділи 
професією типу «людина-
природу».
Практична робота.Звіт 
у «Щоденнику вибору 
професії» про екскурсію.

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- називає типи навчальних закладів 

та можливі шляхи набуття обраної 
професії;

- виділяє переваги та недоліки вибору 
майбутньої професії із розповідей 
випускників;

- характеризує об’єктивні умови та 
суб’єктивні чинники вибору майбутньої 
професії.

Діяльнісний компонент:
Вміє співвідносити типи навчальних 

закладів з обраною спеціальністю
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість професійної 

освіти.

Тема 3.8.Захист обраного профілю навчання(1 год.)

Захист обраного 
профілю. Уточнен-
ня, конкретизація, 
поглиблення знань 
про обраний 
профіль, перевірка 
правильності 
міркувань, що при-
вели до такого вибору. 
Аналіз суперечностей, 
які виникли на шля-
ху вибору майбут-
нього профілю на-
вчання та напрями їх 
розв’язання.
Практична робота.
Проектна діяльність: 
«Я обираю цю 
професію, тому що…».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- називає об’єктивні умови та суб’єктивні 

чинники, які вплинули на вибір професії 
типу «людина-знакова система»;

- пояснює суперечності, які виникають 
при виборі професії;

- характеризує напрями поглиблення знань 
за обраною професією.

Діяльнісний компонент:
Вміє обґрунтовувати вибір професії
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість свідомого вибору.
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загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ 4. Особливості професії типу «людина-художній образ»

Тема 4.1.Історія професій типу «людина-художній образ». (1 год.)

Концепції 
історичноївзаємодії 
людини з мистецтвом. 
Періодизація освоєння 
людиною різних 
видів мистецтва. Від 
первісної взаємодії до 
майбутнього.
Практична робота. Роз-
робити проект «Ми-
стецтво майбутнього».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- повідомляє про різні концепції 

взаємодії людини з мистецтвом;
- виділяє періоди освоєння людиною 

різних видів мистецтва;
- характеризує новітні технології у 

сучасному виробництві.
Діяльнісний компонент:
Вміє відтворювати хронологію розвит-

ку професій галузі
Ціннісний компонент:
Усвідомлює цінність взаємодії людини 

з мистецтвом

Тема 4.2.Мотиви вибору професії типу «Людина-художній образ» 
(2 год.)

Мотиви вибору 
професії. Поняття про 
мотиви та потреби 
людини. Об’єктивні та 
суб’єктивні чинники 
вибору професії типу 
«людина-художній об-
раз» (Додаток 1).
Практична робо-
та. Поясніть моти-
ви вашого вибору 
професії типу «людина-
художній образ».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює значення мотивів та потреб 

людини при виборі професії взагалі, 
і професії типу «людина-художній 
образ» зокрема;

- характеризує суб’єктивні чинники 
вибору професії типу «людина-
художній образ».

Діяльнісний компонент:
Вміє виокремлювати чинники вибору 

професії.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість об’єктивного 

вибору професії.
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Тема 4.3. Класифікація професій типу «Людина-художній образ»(2 
год.)

Професії типу 
«людина-художній 
образ». Детальний 
огляд професії типу 
«людина-художній 
образ». Специфіка 
предмету, мети, засобів, 
умов праці цього типу 
професій та вимог, які 
вони висувають до 
особистості.
Практична робота.
Класифікація основних 
груп професій типу 
«людина-художній об-
раз».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює особливості професій типу 

«людина-художній образ»;
- характеризує специфіку предмету, 

мети, засобів і умов праці професій 
типу «людина-художній образ».

Діяльнісний компонент:
Вміє розрізняти предмет, мету, засоби, 

умови праці цього типу професій.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює унікальність кожної 

професії

Тема 4.4.Професійно-важливі якості для роботи за професіями 
типу «Людина-художній образ»(2 год.)

Вибір майбутнього 
профілю навчання та 
профільна придатність 
особистості. Вимоги 
профільного навчання. 
Стан здоров’я та бажаний 
у майбутньому напрям 
профільного навчання.
Практична робота.
Визначення професійно-
важливих якостей, 
необхідних для роботи 
за професіями даного 
типу. Ділова гра «Робо-
тодавець — потенційний 
робітник».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- володіє початковими навичками визна-

чення професійно-важливих якостей, 
необхідних для роботи за професіями 
типу «людина-художній образ».

- характеризує особистісні характеристики, 
які можуть стати перепоною для продо-
вження навчання за обраною професією.

Діяльнісний компонент:
Вміє визначати професійно-важливі якості.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність профільного на-

вчання
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Тема 4.5.Навчальні предмети, що допоможуть у реалізації вибору
професії типу «Людина-художній образ»(2 год.)

Основні профільні 
навчальні предмети. 
Допоміжні навчальні 
предмети. Галузі технічних 
об’єктів. Зв’язок між 
знаннями профілюючих 
предметів й визначеними 
сферами професійної 
діяльності. Вимоги до на-
вчальних та особистісних 
досягнень учня щодо 
обраної професійної 
діяльності.
Практична робота. Групу-
вання вимог до навчальних 
та особистісних досягнень 
учня щодо професій типу 
«людина-художній образ».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює необхідність знань із 

профілюючих предметів;
- виділяє взаємозв’язки між знаннями із 

навчальних предметів і визначеними сфе-
рами професійної діяльності;

- характеризує вимоги до навчальних та 
особистісних досягнень учня щодо об-
раного професійного напряму.

Діяльнісний компонент:
Вміє визначати залежність між шкільними 

предметами та об’єктами праці.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність успішного навчан-

ня

Тема 4.7. Де здобути обрану професію(2 год.)

Класифікація освітніх 
закладів України за об-
раною професією. Освіта 
за кордоном.
Екскурсія до освітніх 
закладів різних типів. 
Зустріч з випускниками 
школи, які оволоділи 
професією типу «людина-
природу».
Практична робота.Звіт 
у «Щоденнику вибору 
професії» про екскурсію.

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- називає типи навчальних закладів 

та можливі шляхи набуття обраної 
професії;

- виділяє переваги та недоліки вибору 
майбутньої професії із розповідей 
випускників;

- характеризує об’єктивні умови та 
суб’єктивні чинники вибору майбутньої 
професії.

Діяльнісний компонент:
Вміє відшуковувати потрібні спеціальності 

у навчальних закладах.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість професійної 

освіти.
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Тема 4.6.Самооцінка щодо відповідності професії типу «Людина-
художній образ»(1 год.)

Значення правильного 
вибору професії для 
особистості та сучасного 
суспільства. Проблема 
професійного самовиз-
начення. Типові помилки 
при виборі професії і їх 
наслідки. Інструкція учням 
про порядок заповнення 
відомостей у «Щоденни-
ку вибору професії типу 
«людина-художній образ». 
(Додаток 2)
Практична робота. Запо-
внити загальні відомості 
про учня у «Щоденнику 
вибору професії «людина-
художній образ».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- пояснює значення вибору майбутньої 

професії та профільної придатності 
особистості;

- виділяє вимоги до обраної професії;
- оцінює свої можливості реалізації 

професійного вибору.
Діяльнісний компонент:
Вміє визначати типові помилки при виборі 

професії і уникати їх.
Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність професійного само-

визначення.

Тема 4.8.Захист обраного профілю навчання(1 год.)

Захист обраного профілю. 
Уточнення, конкретизація, 
поглиблення знань про об-
раний профіль, перевірка 
правильності міркувань, 
що привели до такого 
вибору. Аналіз супереч-
ностей, які виникли на 
шляху вибору майбутньо-
го профілю навчання та 
напрями їх розв’язання.
Практична робота.
Проектна діяльність: «Я 
обираю цю професію, тому 
що…».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
- називає об’єктивні умови та суб’єктивні 

чинники, які вплинули на вибір професії 
типу «людина-художній образ»;

- пояснює суперечності, які виникають при 
виборі професії;

- характеризує напрями поглиблення знань 
за обраною професією.

Діяльнісний компонент:
Вміє обґрунтовувати вибір професії
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість свідомого вибору.
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Розділ 5. Майбутній професійний шлях
Тема 5.1. Професії типу «людина-людина», «людина-знакова система» 

та «людина-художній образ» на сучасному ринку праці(2 год.)

Зміни на ринку праці у 
період трансформації 
індустріального виробницт-
ва у інформаційне.
Суб’єктивні фактори та 
об’єктивні умови, які впли-
вають на успішну адаптацію 
особистості до сучасного 
ринку праці.
Сучасний стан та перспек-
тиви розвитку ринку праці 
міста (району).

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
пояснюєсучасний стан та перспективирозвитк

урегіонального ринку праці;
характеризує попит на професії у регіоні;
пояснює особливості змін на ринку праці у 

період інформатизації виробництва;
виділяє стратегії поведінки особистості на 

ринку праці;
Діяльнісний компонент:
Вміє визначати сучасний стан та перспективи 

розвитку ринку праці
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість конкурентноздатності.

Практична робота. 
Зустріч з представником 
професії типу «людина-
людина», «людина-знако-
ва система» та «людина-
художній образ». Диспут.

володіє початковими навичками аналізу 
умов та знаряддя праці, попиту та 
пропозиції на ринку праці щодо окремих 
професій.

Тема 5.2. Професіоналізація особистості(2 год.)

Етапи професійного 
становлення особистості, 
чинники впливу.
Соціальне оточення і 
вибір професії. Фактори 
вибору професії: соціальні 
стереотипи, престиж, 
«образ професії чи 
професіонала».

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
пояснює сутність професіоналізму 

особистості;
характеризує загальні вимоги до 

особистості як професіонала;
Діяльнісний компонент:
Вміє визначати фактори впливу на вибір 

професії
Ціннісний компонент:
Усвідомлює важливість професійного 

становлення
Практична робота. 
Типові помилки при 
виборі професії, поетап-
ний план індивідуальної 
професіоналізації.

володіє початковими навичками роботи 
над помилками при побудові власного 
професійного маршруту.
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№
з/п

Зміст навчального 
матеріалу

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 5.3. Побудова траєкторії індивідуального кар’єрного зростання(2 
год.)

Кар’єра як почерго-
вий вибір майбутньої 
професії. Типові помилки 
у реалізації професійної 
кар’єри. Готовність до 
вирішення непередбаче-
них ситуацій. Внутрішня 
готовність до зміни 
професії.

Учень/Учениця
Знаннєвий компонент:
пояснює значущість кар’єри як почерговий 

вибір майбутньої професії;
виділяє типові помилки у реалізації 

професійної кар’єри;
характеризує готовність до вирішення 

непередбачених ситуацій.
Діяльнісний компонент:
Вміє планувати свій кар’єрний шлях
Ціннісний компонент:
Усвідомлює необхідність кар’єрного зро-

стання
Практична робота.
Побудова індивідуальної 
професійної траєкторії з 
програмою «Створи свій 
шлях».

володіє початковими навичками аналізу 
проблеми і прийняття рішення.

Тема 5.4. Проектна робота на тему «Я — майбутній професіонал» (2,5 
год.)

Проектна робота на 
тему «Я — майбутній 
професіонал»

- характеризує об’єктивні умови та 
суб’єктивні чинники вибору майбутньої 
професії.
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Додаток 1

Мотиви, якими керуються учні при 
виборі професії

Професія типу «_____________»
Гарна зарплатня
Престижність
Порада батьків
Безкоштовне навчання
Велика ймовірність працевлаштування
Стан здоров’я 
Зацікавило із книг і кінофільмів
Порада вчителя
Можливість змінити місце проживання
Фінансовий стан родини
Не потребує вищої освіти
Порада психолога
За компанію
Родинна традиція
Можливість залишитися вдома
Інше (вкажіть)

Додаток 2

Щоденник вибору учнем професії
1. Прізвище, ім’я по батькові _____________________________

__________________________________________________________
2. Навчальний заклад та місце його знаходження _____________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Улюблені предмети, факультативи, гуртки (у порядку 
значимості) ______________________________________________
__________________________________________________________

4. Які предмети цікавлять тебе найбільше? __________________
__________________________________________________________



33

5. Які предмети найлегше всього тобі вивчати? ______________
__________________________________________________________

6. Які предмети не подобаються? __________________________
__________________________________________________________

7. Які предмети важко вивчати? ___________________________
__________________________________________________________

8. Яка професія типу «людина-техніка» тебе приваблює, чому?__
__________________________________________________________
__________________________________________________________

9.Чи знайомий/ма ти з людьми, які оволоділи цією професією, з 
ким саме? _________________________________________________
__________________________________________________________

10. Чи бачив/ла ти продукцію праці обраної професії? _________
__________________________________________________________

11. Як ти вважаєш, які труднощі зустрінеш при отриманні цієї 
професії? Чи давно Ви вирішили обрати саме цю професію? ______
__________________________________________________________
__________________________________________________________

12. Що примусило Вас обрати цю професію (думка батьків, друзів, 
книги, кінофільми, радіопередачі, поради вчителів, заняття в гурт-
ках, ін.) (підкресліть). Що ще (допишіть) _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

13. Що ти зробиш для того, щоб оволодіти цією професією? ____
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 14. Які професії, крім обраної, Вам подобаються ще? __________
__________________________________________________________

15. Як Ви оцінюєте стан свого здоров’я взагалі і чи відповідає він 
обраній професії? __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

16. Які на Ваш погляд необхідні знання та вміння будуть потрібні 
для навчання за обраною професією? __________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

17. Проектна діяльність „Я обираю цю професію тому що…» __
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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