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Вступ 

У сучасній Україні проблеми працевлаштування молоді є одними з 

найбільш актуальних, оскільки призводять до зростання безробіття та 

зниження рівня життя. Молодь – головна рушійна сила сучасного світу, у 

руках юнаків і дівчат знаходиться майбутнє нашої суверенної, незалежної, 

демократичної держави. Останнім часом усе більше студентів ідуть 

працювати. Хтось отримує досвід роботи за спеціальністю, комусь просто 

потрібні гроші, хтось починає працювати вже з першого курсу. Поєднання 

навчання з роботою дозволяє студентові забезпечувати себе матеріально, 

допомагати батькам, сприяє розвитку відповідальності та самостійності. 

Однак, є й мінуси: зниження навчальної успішності, недостатність рівня 

професійних знань, брак  часу для навчання та самореалізації . 

Організаційно-правові проблеми працевлаштування та зайнятості молоді 

давно є предметом дослідження вчених, представників державних установ. 

Актуальність проблеми зумовлена тим, що особливості 

професійного становлення фахівців в різних професіях є темою багатьох 

досліджень (В.А.Бодров, Е.Ф.Зєєр, Е.А.Клімов, А.К.Маркова). Преважна 

більшість молодих людей, котрі виходять на самостійний трудовий шлях, є 

недавніми випускниками або ще студентами, які здобувають професію. До 

цього шляху їх спрямовують фінансові, соціальні, психологічні причини 

зайнятості студентської молоді. Оскільки першочерговим обов’язком 

студентів, які намагаються поєднати роботу і університет, є навчання, то 

працювати вони можуть лише на канікулах, у вільний час від занять. 

Об’єкт: професійна зайнятість студентської молоді як соціально-

педагогічне явище. 

Предмет: система соціально-педагогічних чинників професійної 

зайнятості студентів. 

Мета: охарактеризувати систему  соціально-педагогічних чинників 

професійної зайнятості студентів. 

Завдання: 



1. проаналізувати зміст та основні характеристики проблеми 

професійної зайнятості студентської молоді; 

2. охарактеризувати соціально-педагогічні напрями регулювання 

професійної зайнятості студентської молоді; 

3. емпірично дослідити систему чинників, що визначають рівень 

професійної зайнятості студентів ВНЗ . 

Експериментальна база дослідження:  

Житомирський державний університет імені Івана Франка. У 

дослідженні взяли участь студенти 1-5 курсів. Всього дослідження охоплено 

100 студентів у віці 18-23 років. 

Гіпотеза дослідження: ґрунтується на припущенні про те, що на 

професійне самовизначення та самозайнятість студентської молоді впливає 

система соціально-педагогічних чинників (соціальних, матеріальних), а 

також набутий під час навчально-професійної діяльності досвід. 

Методи дослідження: 

- Теоретичні: аналіз, систематизація та узагальнення даних на 

основі вивчення стану розвитку визначеної проблеми у літературі. 

- Емпіричні: власне розроблене анкетування; методика «Вивчення 

мотивів навчальної діяльності студентів» Н.А.Реан і В.Л.Якуніна; методика 

Т.Д. Дубовицької «Тест-опитувальник для визначення рівня професійної 

спрямованості (РПС) студентів». 

           Досліджувані матеріали використані для написання статті 

«СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ» у збірник наукових робіт викладачів і студентів 

/ за заг. ред. Н.П. Павлик].- Житомир: Вид-во Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, 152 с. - (Випуск 4). 

      Структура дослідження:  Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел,   

додатків. Загальний обсяг роботи складає  94 сторінок. 



Загальні висновки 

        Актуальність проблеми зумовлена тим, що особливості професійного 

становлення фахівців в різних професіях є темою багатьох досліджень. У 

сучасній Україні проблеми працевлаштування молоді є одним з найбільш 

актуальних, оскільки призводять до зростання безробіття та зниження рівня 

життя. 

           На першому етапі, під час написання роботи було проаналізовано 

зміст та основні характеристики проблеми професійної зайнятості 

студентської молоді. Проаналізувавши зміст і наукову літературу ми 

визначили поняття, що таке «студентська молодь» - це суспільно 

диференційована соціально-демографічна спільнота, якій притаманні 

специфічні фізіологічні, психологічні, пізнавальні, культурно-освітні і 

властивості та інші властивості. І поняття, «студент» - це учень вищого, у 

деяких країнах і середнього навчального закладу. А також було виявлено, 

що на сучасному етапі розвитку суспільства професійна зайнятість 

студентської молоді має низку проблем. Однією з найскладніших проблем в 

умовах сьогодення, є формування нової трудової моралі. Невирішені 

проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та 

зниження рівня життя, спонукають до зовнішніх трудових міграцій.  

           Тому наступним етапом у досліджуванні даної теми нами було 

охарактеризовано соціально-педагогічні напрями регулювання професійної 

зайнятості студентської молоді. А саме, в умовах формування ринкового 

середовища вітчизняна молодь вимагає особливої соціальної підтримки та 

соціального захисту. Великий внесок робить служба зайнятості по роботі з 

молоддю щодо працевлаштування. Вона активно підтримує молодь, перш за 

все шляхом однаразової виплати по безробіттю, організовує консультації 

тощо.  

           На третьому етапі нашого дослідження, ми емпірично дослідили 

систему чинників, що визначають рівень професійної зайнятості студентів 

ВНЗ. Нами була розроблена програма проведення дослідження. За 

допомогою якої ми визначили, що більшість студентів як фізико-



математичного так і соціально-психологічного факультетів, мають своє 

власне бажання, свою певну мету і має великий вплив на вибір майбутньої 

професії. Стає зрозумілим, що кожен студент вважає, що проблема 

працевлаштування має вирішувати ВНЗ або держава, Результати 

проведеного дослідження дають змогу зрозуміти, що у формуванні 

відповідного ставлення молоді до праці найбільш значущими є такі 

чинники: 

- оплата праці; 

- гарантована та цікава робота; 

- робота, завдяки якій можна чого-небудь досягти; 

- робота, яка відповідає здібностям людини. 

Таким чином, молоді фахівці обох факультетів більш схильні приймати на 

себе відповідальність за виконання певної діяльності. На основі цього, на 

нашу думку для підвищення ефективності працевлаштування молоді на 

ринку праці доцільно створити належні умови для реалізації її соціальних 

гарантій на ринку праці. 
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