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В статье проведено теоретический анализ особенностей формирования готовности к профессиональному 
самоопределению одарённых старшеклассников в образовательных учреждениях Украины.
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Складно применшити вплив професії на життя 
особистості. Адже саме успішна самореалізація в 
професії здебільшого допомагає досягати найваж-
ливіших життєвих цілей. Варто зауважити, що від 
успішного професійного самовизначення залежить 
не лише доля окремої людини, а й економічний роз-
виток країни. Тому проблему формування готовності 
обдарованого старшокласника до професійного само-
визначення можна визначити, як важливе особистісне 
та суспільне завдання. Фундаментальні дослідження 
проблеми підготовки учнів до вибору професії здій-
снені багатьма вітчизняними та закордонними дослід-
никами: К. А. Альбухановою-Славською, І. Д. Бехом, 
Д. О. Закатновим, Л. А. Йовайшою, Є. А. Климовим,  
І. С. Коном, Г. С. Костюком, О. В. Мельником, 
В. А. Моляко, Н. А. Побірченко, К. К. Платновим, 
М. С. Пряжніковим, В. В. Рибалком, М. П. Тименком, 
Б. А. Федоришиним, С. Н. Чистяковою, С. Фукуямою 
та ін. Проте проблема професійного самовизначення 
обдарованих старшокласників досі у вітчизняній нау-
ці не порушувалась. У межах цієї статті ми ставимо за 
мету окреслити деякі теоретичні напрацювання віт-
чизняних та закордонних учених, які можуть послу-
гувати підґрунтям для розв’язання згаданої проблеми. 

Законодавством України [9] визначено, що метою 
освіти є всебічний розвиток людини, як особистості 
та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 
розумових і фізичних здібностей, забезпечення народ-
ного господарства кваліфікованими фахівцями. Наці-
ональна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 
року вказує на необхідність посилення професійної 

орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення 
профільного навчання, індивідуальної освітньої траєк-
торії розвитку учнів відповідно до їх особистісних по-
треб, інтересів і здібностей [15]. У прийнятих Кабіне-
том Міністрів України Постанові «Про затвердження 
Концепції державної системи професійної орієнтації 
населення» (№ 842 від 17. 09. 2008 р.) [13] та Поста-
нові «Про затвердження Положення про Раду з питань 
професійної орієнтації населення» [14] відзначається 
важливість та необхідність забезпечення умов для ак-
тивізації професійного самовизначення учнів на більш 
ранніх етапах вікового розвитку.

Формуванню готовності старшокласників до про-
фесійного самовизначення у певній мірі сприяє впро-
вадження профільного навчання у загальноосвітні 
заклади, як спільно організованої профільно-дифе-
ренційованої діяльності педагогів та учнів, що має на 
меті опанування учнями системи профільно-орієнто-
ваних знань, умінь та навичок [17]. Запровадження 
профільного навчання має на меті реформування й 
«осучаснення» освіти. Профільне навчання спрямо-
ване на розвантаження шкільних програм, надання 
школярам можливості поглибленого вивчення тих 
предметів, які їх більше захоплюють і будуть необхід-
ні для подальшого навчання та роботи. Профільне на-
вчання спрямоване на врахування нахилів і здібностей 
старшокласників, створення умов для їх професійного 
самовизначення, а також потреб освіти. Профільне на-
вчання має на меті виховання особистості, здатної до 
самореалізації, професійного зростання, конкурентоз-
датності й мобільності в умовах сучасного суспільства.  
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Проте аналіз практики роботи загальноосвітніх закла-
дів свідчить про недостатню профорієнтаційну робо-
ту з обдарованими школярами [10]. 

Сьогодення вимагає спеціалістів, не «натаска-
них» на певну професію, а компетентних професіо-
налів, які зможуть реалізувати свій потенціал у ви-
конуваній діяльності [1]. В той час, як для сучасних 
старшокласників характерним є втрата свідомого уяв-
лення про те, чого він хоче і що він може [17]. Тому 
допомога школярам у самопізнанні, а також розвиток 
їхньої креативності, самостійності та наполегливос-
ті є важливим аспектом роботи, який може успішно 
здійснюватись у позашкільних навчальних закладах. 
Враховуючи вищезазначене, констатуємо: допомога 
обдарованим старшокласникам у професійному само-
визначенні може успішно здійснюватись у позашкіль-
них навчальних закладах. Робота в таких закладах 
передбачає надання освіти учням, виходячи з їх ін-
тересів та здібностей; здійснюється також підготовка 
особистості до активної професійної та громадської 
діяльності. Використання особистісно-орієнтованого 
підходу до вихованців, а також побудова навчальної 
діяльності на засадах добровільності та самостійнос-
ті, надає позашкільним навчальним закладам вели-
чезні можливості для надання допомоги обдарованим 
старшокласникам у виборі професії [11]. 

Навчання дітей у позашкільних навчальних за-
кладах характеризується обов’язковим заохоченням 
різнобічного, творчого самовиявлення дитини, різно-
плановим арсеналом виховних та навчальних впливів, 
що сприяє розвитку дитини [18]. Під час позашкіль-
ної роботи школярі мають змогу виконувати творчі 
завдання, які сприяють розвитку логічного мислення, 
засвоєнню професійно важливих знань та умінь, ви-
робленню власної точки зору на проблему тощо. 

Обговорюючи систему позашкільної освіти, вва-
жаємо за доцільне додатково виділити Національний 
центр «Мала академія наук України», як важливий 
осередок розвитку обдарованості старшокласників 
та допомоги у їх професійному самовизначенні. НЦ 
«Мала академія наук України» з 2004 року виступає 
координатором з питань створення сприятливих умов 
для виявлення та розвитку обдарованої учнівської 
молоді [6]. Національний центр «Мала академія наук 
України» на сьогодні виконує пошук, сприяє розви-
тку та підтримці обдарованої учнівської молоді. Що-
року НЦ «МАН України» організовує близько 30 все- 
українських заходів науково-методичного спрямуван-
ня і більш, ніж 40 масових заходів для обдарованої 
учнівської молоді [16]. З метою підтримки обдарова-
ної учнівської молоді щорічно проводяться всеукра-
їнські конкурси-захисти творчих робіт учнів-членів 
МАН України, в яких десятки тисяч юних дослідни-
ків подають результати своїх досліджень. Конкурс- 
захист є своєрідним підсумком роботи територіальних 
відділень МАН, загальноосвітніх та позашкільних на-
вчальних закладів, які щорічно залучають до науко-
вих досліджень обдарованих дітей України. До про-
ведення третього етапу конкурсу-захисту залучаються  

державні позашкільні навчальні заклади, Мала ака-
демія наук, Національний еколого-натуралістичний 
центр Український державний центр позашкільної 
освіти, Український державний центр туризму і крає-
знавства учнівської молоді. Крім того, близько 60 % 
школярів (за даними Міністерства освіти і науки 
України) беруть участь у Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах, які проводяться з 15 предметів. Мала 
академія наук реалізовує також всеукраїнський кон-
курс наукових розробок на замовлення провідних під- 
приємств, конкурси науково-дослідницьких робіт з тих 
галузей науки, які мають дефіцит молодих наукових  
кадрів. Варто згадати також про Вищу школу Ма-
лої академії наук України, діяльність якої має на меті  
сприяти науковим дослідженням обдарованих дітей.

Використання у загальноосвітніх навчальних за-
кладах диференційованого навчання забезпечує ор-
ганізацію навчання школярів відповідно до їх здіб-
ностей та можливостей, в той час, як професійна 
орієнтація наголошує на необхідності навчання стар-
шокласників відповідно до їх професійних схильнос-
тей, що дуже часто є несформованими. Такий підхід 
у сучасній школі часто зводиться до підготовки стар-
шокласників до ЗНО та вступу у ВНЗ [17]. В той час, 
як допомога обдарованим старшокласникам у само-
пізнанні, ранній вияв та розвиток їх обдарувань, вра-
ховуючи вид майбутньої професійної діяльності, до-
поможе їм реалізувати свій потенціал у майбутньому. 

Одними з найбільш продуктивних, інновацій-
них, педагогічних технологій, що суттєво збагачує 
навчально-виховний процес та змінює традиційний 
підхід до навчання та виховання обдарованих учнів 
є проектні технології. Використання методу проектів 
забезпечує використання теоретичних знань під час 
практичної діяльності, сприяючи кращому розумінню 
та засвоєнню.

Використання проектних методів у практиці ро-
боти загальноосвітнього навчального закладу сприяє 
підвищенню навчальної мотивації учнів, формуван-
ню проблемно-креативної спрямованості під час на-
вчання, формуванню в учнів орієнтації на особистий 
та колективний успіх, а також набуття учнями знань 
та умінь під час самостійного (групового, колектив-
ного) пошуку [8].

Практикою роботи навчального закладу доведено, 
що використання методу проектів допомагає забезпе-
чити розкриття задатків та розвиток здібностей учнів, 
формуванню творчого, системного мислення, дозволяє 
підвищувати активність учнів, сприяє перенесенню ак-
центу з оцінки на здобуті знання та сформовані вміння, 
а також формуванню комунікативних навичок учнів, ін-
теграції учнівського колективу [12]. Проектне навчан-
ня націлене на набуття учнями нових знань на основі  
реальної життєвої практики, розвиток у них компетен-
цій у процесі проблемно-зорієнтованого пошуку [7].

Проектні технології дають можливість як ство-
рити умови для розвитку інтелектуальних здібностей 
обдарованих дітей, так і можливість брати участь у 
цікавій та результативній роботі всім дітям.
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Особливості застосування активних форм та мето-
дів навчання (проблемне навчання, розв’язання ситуа-
ційних завдань, метод проектів, ділові ігри, дослідниць-
ка робота тощо) вивчаються дослідниками починаючи 
з 70-х років минулого століття та використовуються 
у вищій та загальноосвітній школах. Узагальнити 
та доопрацювати емпіричні розробки взявся більше 
тридцяти років тому А. О. Вербицький. Дослідник 
запропонував об’єднання в навчальному процесі нау-
ки та виробництва під час контекстного навчання [2].  
А. Вербицький пропагував ідею вивчення теоретичних 
питань в контексті майбутньої професійної діяльнос- 
ті [3]. Запропоновані дослідником ідеї стосовно рефор-
мування навчання у вищій школі сьогодні є актуальни-
ми і для загальноосвітніх навчальних закладів.

Характерною особливістю контекстного навчан-
ня є те, що завдання, які враховують предметний та 
соціокультурний контекст майбутньої професії, нада-
ють навчанню особистісний смисл. Навчальна інфор-
мація накладається на канву майбутньої професійної 
діяльності і навчання здійснюється не шляхом пере-
давання інформації, а в процесі активності самого 
учня. Особливістю контекстного навчання є також те, 
що, на відміну від традиційного навчання, де змістом 
навчання, головним чином, є дидактично перепрацьо-
ваний зміст наук, до контекстного навчання додається 
майбутня професійна діяльність, як ще одне джерело 
змісту діяльності [2].

За А. О. Вербицьким контекстне навчання перед-
бачає три базові форми діяльності: академічний тип 
(проблемний виклад матеріалу, дискусія тощо), квазі-
професійний (ділові ігри тощо) та навчально-профе-
сійний (науково-дослідна робота, практична робота 
тощо) [4]. Перерахованим базовим формам діяльності 
відповідають три моделі навчання: семіотична (оди-
ницею активності є мова), імітаційна (одиницею ро-
боти є предметна дія) та соціальна (одиницею роботи 
виступає вчинок) [5].

Формуванню готовності до професійного само-
визначення сприяє введення у практику роботи освіт-
ніх закладів курсів профорієнтаційного характеру. 
Так, зокрема, Інститутом проблем виховання НАПН 
України розроблені та впроваджуються в практику за-
гальноосвітніх навчальних закладів курси профорієн-
таційного спрямування («Побудова кар’єри» для учнів 
10–11 класів та «Людина і світ професій» для учнів 
8–9 класів), що мають на меті підготовку учнів до ви-
бору профілю навчання у старшій школі, а пізніше 
професійного самовизначення в умовах ринку праці.

Варто відмітити, що проблемі професійного са-
мовизначення старшокласників приділяється велика 
увага і в сучасних дисертаційних дослідженнях. На-
уковцями досліджуються організаційні, методичні та 
технологічні аспекти формування у старшокласників 
активної позиції в процесі професійного самовиз-
начення в різних видах діяльності; вивчаються осо-
бливості формування готовності до вибору професій 
певного напрямку або під час викладання певних  
навчальних дисциплін. 

Таким чином, теоретичний аналіз проблеми пока-
зав, що сучасна психолого-педагогічна наука та прак-
тика обійшла увагою проблему формування готов-
ності до професійного самовизначення обдарованих 
старшокласників. Для допомоги старшокласникам у 
виборі професії на практиці здійснюються заходи, які 
здебільшого носять неузгоджений та інтуїтивний ха-
рактер, в той час, як побудова системи профорієнтації 
в школі, що виходитиме з потреб обдарованої особис-
тості, збагачення навчального матеріалу профорієнта-
ційним змістом, ведення курсів профорієнтаційного 
спрямування, допомога у розумінні себе та сучасного 
світу професій може слугувати основою для форму-
вання готовності до професійного самовизначення 
обдарованих старшокласників.
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