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У статті аналізується проблема формування завдань та змісту орієнтації 

старшокласників на професійну діяльність в системі загальної середньої освіти; 

підкреслюється, що після закінчення школи разом з отриманням загальноосвітніх 

знань є нагальна необхідність освоїти  професію, яка відповідатиме їх особисті-

сним якостям і одночасно підкріплюватиметься державними соціально-

економічними програмами. 

Поступальний розвиток держав і суспільств світового співтовариства з розви-

нутою соціально-економічною сферою забезпечується проникненням науки й 

освіти в процес життєдіяльності суспільств, під час якого осмислювався, визнача-

ється та реалізується їх подальше духовне та економічне зростання.  

Сучасний стан українського суспільства потребує впливу науки, освіти та со-

ціуму на процес навчання, виховання та формування молодого покоління. Діючи 

в соціальному просторі науково-освітні державні інституції відповідними засоба-

ми впливають на хід формування завдань та змісту підготовки старшокласників 

до професійної діяльності, спрямованого на задоволення їх духовних та матеріа-

льних запитів. 

Надати допомогу старшокласникам в орієнтації на професійну діяльність ма-

ють суспільні інституції шляхом створення педагогічно доцільної і психологічно 

адекватної освітньо-наукової системи, яка максимально задовольнить їх профе-

сійні плани у відповідності до існуючих і перспективних напрямів соціально-

економічного розвитку [1]. Завдання системи – задоволення попиту загальноосві-

тньої ланки та інших соціальних інституцій у фахівцях-профорієнтаторах з їх 

комплексною підготовкою в системі вищих навчальних закладів з метою віднов-
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лення державної та регіональної системи професійної орієнтації; задоволення 

запиту педагогів-практиків сучасними науково-методичними основами та навча-

льно-виховними комплектами за напрямами навчання та спеціальностями; орієн-

тація молоді на заповнення вакантних робочих місць; координація та інтеграція 

дій сім’ї, загальноосвітньої ланки у напрямі вирішення проблеми підготовки ста-

ршокласників до свідомого вибору професії. Саме тому проблема орієнтації ста-

ршокласників на професійну діяльність є важливою і актуальною. Її суть заклю-

чається в створенні суспільством відповідних умов для підготовки старшокласни-

ків до свідомого прийняття рішення щодо вибору майбутнього виду професійної 

діяльності, усвідомленні себе суб’єктом конкретної професійної діяльності і пе-

редбачає самооцінку індивідуально-психологічних якостей та порівняння своїх 

можливостей з психологічними вимогами професій до спеціаліста, усвідомлення 

своєї відповідальності за успішне виконання діяльності та реалізацію своїх здіб-

ностей, саморегуляцію поведінки, спрямованої на досягнення позитивного ре-

зультату. 

Орієнтація старшокласників на професійну діяльність в системі загальної се-

редньої освіти потребує наукового переосмислення, результатом якого має бути 

впровадження в освітню практику нового змісту навчально-виховної роботи, 

оскільки разом з отриманням загальноосвітніх знань є нагальна необхідність пос-

лідовно  готувати молоде покоління до професійної діяльності, яка відповідатиме  

їх особистісним якостям і одночасно підкріплюватиметься державними соціаль-

но-економічними програмами, що дасть  можливість молоді через кваліфіковану 

працю одержувати  винагороду. Але сьогодні спостерігається відсутність збалан-

сованості в процесі планового відтворення людських ресурсів України з пріорите-

тною політикою на регіональному рівні. Приклад такої незбалансованості є наяв-

ність у державі великої кількості фахівців з економічною та юридичною освітою, 

для яких сьогодні не може бути надано достатньо робочих місць, підкріплених 

матеріальними ресурсами. Водночас, дослідниками зафіксований дефіцит квалі-

фікованих фахівців у галузях харчової та легкої промисловості, будівництва й ар-

хітектури, агропромислового комплексу, педагогіки, тощо. 
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В дослідженні даної проблеми об’єктом виступило теоретичне обґрунтування 

системи орієнтації старшокласників на професійну діяльність. 

Визначення взаємодії між теорією проблеми і практичною її реалізацією в орі-

єнтації старшокласників на професійну діяльність складало предмет досліджен-

ня. 

Мета даної статті полягала в розкритті педагогічної сутності завдань та скла-

дових системи орієнтації старшокласників на професійну діяльність. 

Зазначимо, що різні аспекти орієнтації школярів на професійну діяльність ві-

дображені в працях Батишева С.Я., Беха І.Д., Доротюк В.І., Закатнова Д.О., Зязю-

на І.А., Климова Є.О., Костюка Г.С, Левченка Г.Є., Мадзігона В.М., Мачуського 

В.В., Павлютенкова Є.М., Побірченко Н.А., Рибалка В.В., Сидоренка В.К., Си-

нявського В.В., Тименка В.П., Тименка М.П., Федоришина Б.О., Чистякової С.М. 

та інших. 

Орієнтація на певний напрям професійної діяльності з наступним  формуван-

ням професійних якостей особистості здійснюється поступово. Значну роль  в 

цьому процесі покликані відігравати соціальні інституції. До таких інституцій ві-

дносяться і навчальні заклади системи загальної середньої освіти, основними за-

вданнями яких мають бути: особистісно орієнтоване навчання та виховання; за-

доволення прав особистості у напрямі здобуття освіти та забезпечення необхідних 

умов навчання в освітніх закладах; визначення прав та обов’язків учасників на-

вчально-виховного процесу; нормативно-правове забезпечення; визначення стру-

ктури та змісту навчально-виховного процесу; коригування навчально-виховного 

процесу органами управління у відповідності до їх повноважень та на основі нау-

кових напрацювань. 

Саме в загальноосвітній школі навчальний процес повинен передбачати цілес-

прямоване оволодіння старшокласниками систематизованими знаннями про при-

роду, суспільство, людину, культуру та виробництво через засоби пізнавальної і 

практичної діяльності, результатом якої має бути інтелектуальний, соціальний і 

фізичний розвиток особистості, що й повинно стати основою освіти впродовж 

життя та подальшої професійної діяльності молоді [4]. Інтелектуалізація освіти 
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вимагає введення навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи  спря-

мованого на всебічний розвиток особистості, який ґрунтується на засадах загаль-

нолюдських цінностей і принципів, духовності, науковості, полікультурності, си-

стемності, інтегративності, єдності навчання і виховання, поваги до родини, сус-

пільства, держави, людства; гуманізму і демократії; громадянської свідомості то-

що. 

Для вирішення зазначених проблем в системі загальної середньої освіти ство-

рені загальноосвітні навчальні заклади різних типів і форм власності (у тому чис-

лі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації); 

міжшкільні навчально-виробничі комбінати; позашкільні заклади; науково-

методичні установи; професійно-технічні та вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів 

акредитації, що дають повну загальну середню освіту та кваліфікацію. Вони пок-

ликані забезпечити реалізацію надання молоді загальної середньої освіти, сфор-

мувавши і розвинувши при цьому соціальну зрілість, творчість, громадянську по-

зицію, почуття національної свідомості, здатність оволодіти системою наукових 

знань про природу, людину і суспільство та орієнтацію на майбутню професійну 

діяльність [2]. 

Під час розбудови системи орієнтації старшокласників на майбутню професій-

ну діяльність варто звернути увагу на поєднання технічної і технологічної куль-

тури із врахуванням сучасних досягнень педагогічної освіти й науки; створення 

методичних центрів професійної орієнтації школярів та їх батьків з метою їх під-

готовки до свідомого вибору професії; узагальнення знань, вмінь і навичок з тех-

ніки, технології, організації і планування виробництва, ознайомлення з трудовими 

процесами і змістом праці на підприємствах в установах та організаціях; створен-

ня необхідних умов для виховання у старшокласників життєвої позиції, свідомого 

відношення до праці, наявність трудової дисципліни, прищеплення їм початкових 

навичок праці за обраною професією тощо [3]. Зазначимо, щоб  повноцінно брати 

участь у соціально-культурній і соціально-економічній діяльності особистість по-

винна мати ціннісну основу професіоналізму, яку складають духовні, інтелектуа-

льні, морально-вольові якості та організаційні здібності.  
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Для вирішення багатоаспектної проблеми орієнтації старшокласників на про-

фесійної діяльності, у відповідністю з їх істинними інтересами та суспільною не-

обхідністю, потрібна участь представників різних сфер знань (філософія, психо-

логія, педагогіка, економіка, медицина тощо). Проблема визначення системи під-

готовки старшокласників до професійної діяльності є важливою складовою сис-

теми наукового управління соціальними процесами, і разом з тим, частина про-

блеми трудового виховання підростаючого покоління. Вона може зводитись до 

завдань наукового управління процесом входження особистості в суспільний 

процес професіоналізації, який охоплює питання всебічної підготовки старшокла-

сників до самостійного вибору професії та активного входження в процес свідо-

мої трудової діяльності, питання закономірної зміни видів діяльності, професій, 

спеціальностей у відповідності із законом зміни праці. Оскільки ключовою час-

тиною процесу професіоналізації має стати свідомий, самостійний, добровільний 

вибір професії, то дана проблема розглядається на рівні наукового управління мо-

тивами вибору професії, керування, здійснюваного на відповідному рівні соціаль-

но-педагогічного такту. 

Для вирішення проблеми орієнтації старшокласників на свідомий вибір профе-

сії вибудовується система, яка передбачає вивчення загальнотеоретичних питань 

та наукову розвідку; питання системи управління інформацією; питання керуючої 

інформації; організаційні та практичні питання тощо. Завданням системи є струк-

турування та реалізація якісного змісту орієнтації старшокласників на професійну 

діяльність. 

Складовою змісту навчально-методичного комплекту для старшокласників має 

бути ознайомлення з основами виробництва та його структурою; технологічним 

процесом виготовлення продукції; обладнанням і устаткуванням; конструкціями 

та дією машин, верстатів, апаратів, інструментів і пристроїв, засобів автоматизації 

та механізації; кресленнями; технологічними та інструкційними картками; техні-

кою безпеки та культурою праці; виробничою гігієною і протипожежними захо-

дами; економікою та умовами оплати праці наявними професіями в установах, 

організаціях і підприємствах; організацією праці на робочих місцях тощо. Це  зу-
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мовлює  створення освітньо-наукової системи для підготовки старшокласників 

до майбутньої професійної діяльності, забезпеченої науково-методичний супро-

водом. 

Налагодження такої системи потребує наступних заходів: проведення перспек-

тивних експериментальних досліджень; розробка теоретико-методологічних ос-

нов професійної орієнтації; розробка та удосконалення методів визначення наяв-

ної і перспективної потреби регіонального ринку праці, методів обліку, оператив-

ного пошуку та використання відповідної інформації на практиці та розробка від-

повідних систем для інформаційного забезпечення навчальних закладів та суспі-

льних інституцій, які проводять профорієнтаційні заходи; розробка та удоскона-

лення соціологічних і диференційно-психологічних методів оперативного ви-

вчення формування професійної направленості; розробка комплексних методик 

для діагностики професійних здібностей, професійної придатності, а також мето-

дів прогнозування факторів успішності в певному виді діяльності та розробка 

комплексів для психодіагностичного забезпечення заходів з професійної орієнта-

ції; розробка методів збору, зберігання і оперативного пошуку професіографічної 

інформації та розробка психофізіологічної систематики професій чи напрямів дія-

льності, а також розробка системи інформаційно-професіографічного вивчення 

практичної роботи з професійної орієнтації; розробка методів формування відпо-

відної професійної направленості; розробка методів формування професійних зді-

бностей і професійної придатності; розробка методів і побудова моделей вирів-

нювання соціального престижу різноманітних професій; розробка методів еконо-

мічного і морального регулювання процесу розподілу і закріплення трудових ре-

сурсів на ринку праці; розробка системи заходів по підвищенню привабливості 

для школярів сфер матеріального виробництва та обслуговування; розробка сис-

теми заходів по підвищенню ефективності впливу засобів масової інформації на 

формування мотивів вибору професії; визначення завдань і системи роботи зага-

льноосвітньої ланки з профорієнтації в єдності з сім’єю та регіональними органа-

ми влади; створення системи підготовки і перепідготовки фахівців з педагогіки та 

психології, компетентних у вирішенні проблеми підготовки школярів до свідомо-
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го професійного самовизначення; розробка та удосконалення методик психоло-

го-педагогічної і медичної профконсультації; розробка організаційних проектів 

окремих ланцюгів системи профорієнтації у країні, а також оновлення загально-

державної системи професійної орієнтації (професійна інформація, професійна 

консультація, професійний відбір, професійна адаптація). 

Наявність значної кількості професій і спеціальностей в народному господарс-

тві потребує звернення особливої уваги на удосконалення професійної орієнтації, 

яка розглядається як науково обґрунтована система підготовки молоді до самос-

тійного вибору професії і має враховувати індивідуальні особливості й  інтереси 

кожної людини та сприяти раціональному розподілу рушійних сил в інтересах 

народного господарства країни, окремої галузі, економічного регіону. Закономір-

но, що динаміка науково-технічного прогресу приводить до виникнення нових і 

відмирання непотрібних суспільству професій. Правильна організація профорієн-

таційної роботи може дати великий економічний ефект, оскільки значна кількість 

людей має обмеження до певних видів чи напрямів професійної діяльності, а зна-

чить потребує допомоги фахівців у виборі професії. 

Вибір професії є довготривалим процесом, який проходить ряд етапів в умовах 

навчання старшокласників у загальноосвітній школі і передбачає об’єктивну пос-

лідовність професійного самовизначення та становлення особистості. Процес 

професійного самовизначення відображає декілька етапів становлення особистос-

ті, а саме: вибір професії, професійне становлення в процесі оволодіння конкрет-

ною професією у навчальному закладі, вибір робочого місця в рамках професії. 

Разом з тим, в галузі  наукового пізнання за змістом, організацією і методами 

професійна орієнтація підпорядковується дидактичним і виховним принципам, 

направленим на всебічний і гармонійний розвиток особистості. Такими принци-

пами є: виховний характер та політехнічна спрямованість професійної орієнтації; 

формування професійних намірів у відповідності до інтересів і схильностей, осо-

бливостей особистості та потреб економічного регіону в кадрах; співпраця навча-

льних закладів, сім’ї і виробництва  у профорієнтаційних заходах. Слід зазначити, 

що ці принципи розглядаються в єдності  та взаємодії. 
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Для забезпечення стабільного соціально-економічного поступу України та 

зниження рівня соціальної напруги загальноосвітня ланка має допомогти старшо-

класникам зорієнтуватися на майбутню професійну діяльність. Позитивних ре-

зультатів у цьому напрямі можна досягти при тісній взаємодії суспільних інсти-

туцій та навчальних закладів системи загальної середньої освіти при наявності 

науково-методичних розробок у яких враховуватимуться певні особливості, які 

зумовлені: різним рівнем теоретичної і практичної підготовки; особливостями ін-

дивідуального розвитку, що відображатиметься на формуванні учнівських груп; 

відмінностями в організації навчально-виховного процесу; своєрідністю структу-

ри педагогічних кадрів; стані матеріально-технічної бази; залученням у сферу ма-

теріального виробництва тощо. Кожному старшокласнику потрібна кваліфікована 

допомога у вибудові індивідуальної стратегії діяльності у вигляді мотивованих і 

здійснюваних проектів професійних перспектив. Освіта і самоосвіта, самопізнан-

ня, самореалізація повинні скласти змістові лінії стратегії послідовних дій стар-

шокласника. Це дозволить накопичувати загальноосвітні знання, включаючи 

знання про конкретні професії, їх особливості, що звузить межі пошуку „своєї 

професії” і вибудує орієнтовні перспективи професійної кар’єри; пізнавати себе 

як в плані індивіда, людини взагалі, свого образу „Я”, реального і бажаного, пози-

тивних і негативних особистісних якостей, так і цілеспрямовано – як суб’єкта 

професійного самовизначення з набутими професійно важливими якостями; під-

вищувати рівень активності в певних видах діяльності, пробуджуючи і закріплю-

ючи при цьому соціальну сміливість, демонструючи широкий спектр інтересів 

тощо. 

Николай ПОДДЯЧИЙ 

ОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

Резюме 

В статье анализируется проблема формирования заданий и содержания ориен-

тации старшеклассников на профессиональную деятельность в системе общего 

среднего образования; подчеркивается, что после окончания школы вместе с по-
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лучением общеобразовательных знаний есть необходимость освоения  профес-

сии, соответствующей личностным качествам и подкрепленной государственны-

ми социально-экономическими программами. 

Mykola PODDYACHYY 

ORIENTATION OF STARSHOCLASNICIV ON PROFESSIONAL ACTIVITY 

Summary 

In the article the problem of forming of tasks and maintenance of orientation of star-

shoclasniciv on professional activity in the system of universal middle education is ana-

lyzed; it is underlined, that after school together with the receipt of educational back-

ground there is an urgent necessity to master a profession which will answer their per-

sonality qualities and will simultaneously refresh oneself by the government socio-

economic programs. 
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