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У статті аналізуються досвід соціально-професійної орієнтації учнів, 

теоретичні засади їх гармонійного розвитку із врахуванням особистісної і 

суспільної значущості в умовах регіонального середовища. 
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Постановка проблеми. Підготовка підростаючого покоління до 

професійної діяльності, його соціально-професійна адаптація завжди була 

актуальною, але в даний час соціально-економічної нестабільності вона є 

надзвичайно гострою проблемою. Конфронтація, деформація економіки, кризові 

явища в духовному житті світового співтовариства стимулюють тенденції 

розвитку важковирішуваних 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. 

Постановка завдання. Перед суспільством кожної країни світу сьогодні 

стоїть завдання успішного 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 [1, с. 40] є 

необхідність порівняльного аналізу процесу створення умов для отримання 

досвіду соціально-професійної діяльності в різних країнах світового 

співтовариства. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-економічний сектор не 

обходиться без системного поповнення продуктивними силами з числа молоді. А 

вона в нинішніх умовах безробіття 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 школою в 
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процесі соціально-професійної орієнтації. Процес передбачає: спрямування 

особистості в систему соціальних і професійних відносин; врахування 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 

задовольнити 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, Нідерланди, 

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 освітнього 

процесу дає можливість деяким школам за власної ініціативи вводити додаткові 

профільні відділення, а саме: технічне, економічне чи домоведення (у жіночих 

школах). Кожен з профілів включає підструктурні напрями: філологічний 

(англійська мова, нові іноземні мови, класичні мови), історичний, 

мистецтвознавство ‒ входять до гуманітарного профілю; технічний, 

математичний, хімічний, біологічний  ‒  є складовими природничо-математичного 
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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 

профілем і тривалістю навчання, рівнем підготовки, фінансуванням (приватні або 

державні), умовами і якістю навчання. До старших профільних шкіл з зовнішньою 

диференціацією належать також технічні, будівельні, технологічні, 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. 

Дотримуючись традиційності та консервативності поглядів, Британія 

водночас орієнтується і на ідеї, що можуть стосуватись: інтеграції матеріалу 

всередині 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 загальноосвітньої 

профільної та початкової професійної підготовки; виховання самостійності та 

мобільності школяра, збагачення його духовного світу та реалізація творчого 

потенціалу); завдань (демократизувати навчання, забезпечуючи рівний доступ до 

освітніх можливостей; сприяти встановленню наступно-перспективних зв'язків 

усіх освітніх щаблів; поновлювати та збагачувати індивідуальні пізнавальні, 



21.03.2012р. Топузову О.М..  4 

професійні інтереси школярів, їхні нахили 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; варіативність, 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 Великій 

Британії переконує в необхідності попереднього самовизначення школяра щодо 

профілюючого напряму навчання. Необхідною умовою створення освітнього 

простору, що сприяє самовизначенню школярів, є введення передпрофільної 

підготовки через організацію курсів з вибору та попередньої профорієнтаційної 

роботи. Передпрофільну підготовку можна визначити як систему педагогічної, 

психолого-педагогічної, інформаційної та організаційної 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 вважається принцип ранньої діагностико-

прогностичної практичної роботи, що так само має на меті виявлення здібностей 

школярів для їхньої обґрунтованої орієнтації на профіль навчання. 

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. 
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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 

територіальною громадою. 

Особливо актуальною в контексті старшої профільної школи є 

диференціація 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 

компетентностей. Поширеною практикою навчання в старших школах 

професійного 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 

визначається ступенем сформованості інтересів школярів та рівнем мотивації 

щодо отримання певного профілю (в умовах особистісно орієнтованого 

навчання). 

Можна стверджувати, що у Великій Британії профілізація дає позитивний 

результат лише за умови єдності соціально-професійної орієнтації та 

фундаментальної освіти. У виборі конкретних активних методів соціально-

професійної орієнтації в середній школі опираються на загальні закономірності та 

принципи навчання й виховання, насамперед на принципи свідомості, активності 

й самостійності учнів. 

Зарубіжні вчені та практики у процесі соціально-професійної орієнтації 

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 
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конкретні види професійної діяльності; моделюють елементи різних видів 

професійної 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 як проба-перевірка, випробування властивостей суб’єкта 

професійної діяльності. 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 практичних знань, які моделюють основні характеристики 

предмета, завдання, умови і знаряддя праці, ситуації з виявлення професійно 

важливих якостей, що дає учням можливість 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 професійного 

самовизначення. Практичний етап проби складається з трьох напрямів і трьох 

рівнів складності. Перший рівень вимагає від учнів сформованості професійних 

умінь, достатніх для реалізації на рівні виконання. Другий рівень має виконавчо-

творчий характер, в ньому передбачаються елементи раціоналізації професійної 

діяльності. Третій рівень вимагає від учнів планування своєї роботи, постановки 

мети, аналізу результатів професійної діяльності.  

Інтеграція технологічного, ситуативного і функціонального аспекту 

дозволяє створити цілісний образ професії [4]. Технологічний аспект 
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характеризує операційну сторону професії і дає змогу виявити рівень оволодіння 

учнями певними професійними уміннями. В завдання цього аспекту входять 

вправи з відпрацювання прийомів роботи знаряддями праці, які 

використовуються 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 

осмислених дій на основі досвіду і знань, отриманих в процесі підготовки до 

виконання проби. Функціональний аспект відтворює структурно-функціональну 

сторону професійної діяльності. Його завдання спрямовані на моделювання 

професійної діяльності в цілому і активізують потреби, установки, цілі, мотиви, 

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, передбачаються 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 [5, с. 11].  

Професійні проби можуть входити в структуру уроку або здійснюватися в 

позаурочний час, проводитись індивідуально або в групі учнів. Під час 

проведення проб школярі VIII ‒ ХІ класів пробують свої можливості за типами 

професій: людина-людина, людина-природа, людина-техніка, людина-знакова 

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 
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йому максимально проаналізувати свої здібності, можливості, потреби відповідно 

до особливостей і вимог професійної діяльності. Акцентуємо увагу ще на одному 

аспекті, що впливає на похибку психолого-педагогічних рекомендацій – 

консультант у процесі бесіди має уточнити минулий досвід учня, який міг 

вплинути на його професійні 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. [6, с. 50]. 

У професійній пробі як завершальному етапі конкретних дій 

передбачаються діагностичні і навчальні можливості. Вона моделює реальну 

професійну діяльність, стимулює формування адекватної самооцінки рівня 

готовності до професії, що обирається, і сприяє реалізації принципу вільного 

професійного самовизначення. 

Особливого значення набуває оцінка здатності особистості до вибору 

професії, 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 регулювання, 

корекцію та прогноз найважливішого життєвого процесу – професійного 

самовизначення. Розвиток професійного самовизначення учнів  стимулює в їхній 

свідомості зміни, які обумовлені: розвитком умінь самоаналізу, накопиченням 

допрофесійного і професійного досвіду; можливістю формування здатності 

особистості вибирати професію, яка відповідає її інтересам, 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 образів-

регуляторів, а також уяви про три компоненти «образу «Я»»: когнітивний – «я 

знаю»; емоційно-оцінювальний – «я відношусь»; поведінковий – «я дію». Крім 
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того, кваліфікація професій за ознаками професійної діяльності включає 

технологічні, соціально-психологічні та емоційно-вольові характеристики [3] 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 професійної 

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 експертні 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 вибору професії 

підтверджується обчисленням показника відповідності обраної професії 

схильностям та можливостям учня [2, с. 14]. 

Висновки. Перехід 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, 

інтелектуальність, володіння інформаційно-комунікативними технологіями, 

соціально-професійна мобільність, схильність до комерційного ризику, здатність 

приймати самостійні рішення і нести за їх відповідальність тощо. У системі 

господарювання виокремлюються особистісні складові – ініціативність,  

стимулювання 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. 
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