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НАПРЯМ 1. ТРАДИЦІЙНІ
ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я П Р О Ф Е С ІЙ Н О Г О С А М О В И З Н А Ч Е Н Н Я
У Ч Н ІВ С Ь К О Ї М О Л О Д І: З А С О Б И А К Т И В ІЗ А Ц ІЇ

ГриценокЛ.І.
науковий співробітник
Ін с ти т у т п робл ем в и х о в а н н я
Н а ц іо н а л ь н о ї а к а д е м ії п ед аго гіч н и х н а у к У к р аїн и
м. К и їв , У к р а їн а
А ктуальність пош уку еф ективних педагогічних засобів забезпечення
професійного самовизначення обум овлена високими вимогами сьогодення
до конкурентоспром ож ності фахівця на глобальному ринку праці, що н а рі
вні сучасної ш коли привело до необхідності запровадження компетентісного підходу в освіті і вихованні, реалізація якого немож лива без відходу від
авторитарної педагогіки і посилення пріоритетів особистісно орієнтованого
підходу у навчанні і вихованні. В «А налітичних матеріалах щ одо забезпе
чення навчальних закладів практичними психологам и і соціальними педаго
гами та організацію у 2016-2017 н. р. належ ного психологічного супроводу
учасників навчально-виховного процесу», серед найбільш вагомих питань, з
якими звертаю ться до фахівців психологічної служби учні (студенти) - про
блема самовдосконалення, розвитку власних здібностей і компетенцій
(21,65% ), проблема професійного самовизначення (12,47% ). У зверненнях
громадських організацій та держ авних установ, проблема професійного са
мовизначення стоїть на 2 місці (13,58% ), на за нею - проблема самовдоско
налення, розвитку здібностей та компетенцій учнів (12,6% ) [1].
З точки зору вікової психології потреба у власне професійному сам ови
значенні виникає на межі старш ого підліткового та молодш ого ю нацького
віку. П ерехід до проф ільної ш коли створив передумови для опредметнення
цієї потреби у мотив вибору профілю навчання. Випадкова, ситуативна
проф орієнтаційна діяльність ЗНЗ, позаш кільних навчальних закладів не мо
гла забезпечити формування затребуваних часом компетенцій, що спонука
ло психолого-педагогічну науку вдатися до розробки та впровадж ення цілі
сн ої системи забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді.
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здійсню ється протягом ш ирокого вікового періоду, починаю чи від знайом с
тва з різними видами трудової діяльності та ф орм ування ціннісного став
лення до праці у молодш их ш колярів. Н айбільш прийнятною точкою для
початку систематичної проф орієнтаційної роботи є 7-9 класи ш коли. Вже в
цьому віці учні повинні сф ормувати певне ставлення до світу праці, визна
чити свої переваги та обмеження щ одо вимог тієї або інш ої професії чи
сфери праці та, навчитися співставляти власні баж ання, ресурси із потреба
ми ринку і визначати найбільш відповідний своїм можливостям і вподобан
ням освітній профіль чи рід занять. Одним з найваж ливіш их етапів профе
сійного самовизначення є вибір молодою лю диною майбутнього проф есій
ного шляху та формування освітньо-проф есійного плану в період навчання
у старш их класах середньої загальноосвітньої ш коли та , в разі потреби, довизначення чи перевизначення під час проф есійної підготовки.
П рофесійне самовизначення розглядається як особлива форма самовиз
начення особистості, котре психологічний словник визначає як «свідомий
акт виявлення і утвердж ення власної позиції в проблемних ситуаціях»
[З, с. 351]. О сновний зм іст проф орієнтаційної роботи, заснованої на компетентісному підході, полягає у набутті ш колярами компетентностей, які за
своєю природою належать до клю чових, тобто надпредметних компетент
ностей, які визначаю ться як здатність лю дини здійсню вати складні поліфункціональні, поліпредметні, культурнодоцільні види діяльності, еф ективно
р о зв’язуючи відповідні проблеми, - здатності до здійснення вибору свого
майбутнього виду діяльності в ході самопізнання і співставлення своїх інте
ресів, нахилів, здібностей і оцінці того, в якому напрямку треба вдоскона
лю ватись, аби підвищ ити шанси власної сам ореалізації в конкурентному се
редовищ і ринку праці. П оказником ефективності навчально-виховної робо
ти ш коли за цим напрямом є рівень сф ормованості готовності до вибору
профілю навчання чи м айбутньої професії.
Готовність до професійного самовизначення є особистісним поліструктурним утворенням, що виявляється в здатності до самостійного вибору
професії, побудови освітньо-проф есійного плану, а, отже, може розглядати
ся як окремий вид компетентності - компетентність у професійном у сам о
визначенні.
Д ослідження, проведені лабораторією трудового виховання та проф орі
єнтаційних технологій Інституту проблем виховання Н А П Н України (Л. А.
Гуцан, Л. І. Гриценок, О. В. М ельник, О. Л. М орін, 3. В. О хріменко, О. В.
П архоменко, І. І. Ткачук,та ін.) показали еф ективність організованої цілесп
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рям ованої педагогічної підтримки у вигляді комплексу проф орієнтаційних
заходів та стриж невих курсів профорієнтаційного спрямування, що зм істов
но і організаційно структурую ть цей процес [4; 5].
М одель

педагогічного

забезпечення

в запропонованих

програмно-

м етодичних комплексах складається з цільового, діагностичного, прогнос
тичного, організаторського, аналітичного блоків. Причому еф ективність
професійного самовизначення ш колярів значно зростає при координації ро
боти ЗН З з діяльністю по організації професійних проб в просторі освітньо
го округу (на сьогодні - територіальних громад), з програмою підвищ ення
проф есійної майстерності педагогів, класних керівників, інш их су б ’єктів
проф орієнтаційної діяльності, оскільки еф ективність впровадж ення курсів
залеж ала не стільки від запропонованого змісту, стільки від позиції та гото
вності самого фахівця до застосування так званих активізую чих засобів.
А ктивізую чими можуть бути всі засоби, застосування яких приводить
до тренування самостійних дій, самопізнання, самовимогливості, цілепокладання, планування, самоконтролю тощ о. Якщ о традиційна гра передбачає
виражені зовніш ні дії (торкання, переміщ ення тощ о), то активізуча м етоди
ка може проходити зовні неактивно, оскільки активізація спрям ована на
формування су б ’єкта професійного самовизначення і передбачає «не тільки
формування у клієнта підлітка інтересу (мотивації) до розгляду своїх про
блем, але й озброєння його доступним і зрозумілим засобом для плануван
ня, коригування та реалізації своїх професійних перспектив» [2].
А ктивізую чий потенціал може мати практично будь-яка ф орм а роботи.
Визначати та використовувати цей потенціал після відповідного навчання
(тренінгу) може кожен педагог. Н авіть лекція, котра проводиться з поєд
нанням вербальних і невербальних засобів, при вміло побудованій і зрозу
мілій логіці викладу може виявитися більш активізую чою за своїм резуль
татом, ніж інтерактивна гра. За правильного педагогічного супроводу, бесі
да теж дозволяє моделю вати проблеми, які немож ливо програти в тради ц ій 
них ігрових проПедурах, оскільки тут учень може досягти м аксим ального
рівня ум овності, будь-якої уявног

дії (м ислительної проби), дозволяє про

гравати в уяві різні варіанти побудови професійного ш ляху і виходити на
досить високий рівень прогнозування.
П роте є методи професійного (і особистісного) самовизначення, які ви
знаю ться за своєю суттю власне активізую чим и. До них відносяться: проф 
орієнтаційні ігри з класом (розраховані на реальні умови роботи в ш колі і
проводяться в рам ках уроку); профорієнтаційні з великими аудиторіями (розраховані на участь у грі всієї паралелі або ш коли, іноді на м іж ш кільно

му рівні, де учасникам и можуть бути не тільки учні, а і їхні вчителі, батьки,
роботодавці, спеціалісти служ би зайнятості тощ о); ігрові профорієнтаційні
вправи (в рамках уроку); карткові профконсультаційні методики (інф орм а
ційно-пош укові системи, коли зі спеціальних карток вибудовую ться образи
професій і ігрові карткові методики, призначені не для вибору, а для м оде
лю вання професійного і ж иттєвого шляху, що м оделю ю ть реальні труднощ і
життя); настільні карткові ігри (ефективні у позаурочній роботі, на базі пси
хологічного центру, в дитячом у таборі, в роботі з батьками); бланкові карт
кові методики, які діти виготовляю ть самі; активізую чі профорієнтаційні
опитувальники (гра в тести, мета якої - змусити задум атися над питаннями,
які при їх обговоренні в розмові не є цікавими, а тут просто вклю чені в за
повнення бланка); бланкові гри з класом (дозволяю ть моделю вати моральні
аспекти різних професій); ціннісно-смислові опитувальники (дозволяю ть
зачіпати складні етичні питання, моральні аспекти професійного і особистісного самовизначення).
О собливим засобом забезпечення професійного самовизначення може
виступати метод проектів, котрий дає можливість розвивати пізнавальні на
вички, уміння планувати, передбачати та коригувати наслідки своїх кроків
та приймати відповідальність за події власного ж иття, самостійно вибудо
вувати освітньо-професійні траєкторії, а у випадку використання його в ро
боті з учителями - проектувати власні нетрадиційні уроки і заняття. П роек
тна форм а роботи допом агає учням відчути практичну значущ ість отрима
них знань, вчить орієнтуватись у доступних дж ерелах інформації, система
тизувати знання з інших дисциплін, розвивати творчий потенціал.
Робота над проектом може виступати елементом курсу, використовува
тись на підсумовую чому етапі профорієнтаційного курсу, так і бути загаль
ною організаційною рам кою процесу професійного кожного учня.
В икористання різном анітни х засобів акти візац ії сприяє не тільки а к 
ти вн ом у ставленню учн ів до процесу проф есій н ого сам овизначення, а і
розвитку креативності, критичного мислення, к о м ун ікати вн и х навичок,
дозволяє розвивати потенціал самостійної^ пош уку, та навички аналізу
результатів сам остійного пош уку та створеного результату (освітн ьоп роф есійного плану).
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