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ВСTУП 

 

Актуальнiсть проблеми. Профорiєнтацiйна робота є одним iз 

прiоритетних напрямiв дiяльностi соцiального педагога загальноосвiтнього 

навчального закладу. Для ефективної профорiєнтацiї важливо, щоб засоби i 

методи, якi використовуються, вiдповiдали потребам учнiвської молодi та 

сучасним суспiльним вимогам. Зокрема, на сьогоднi стали актуальними iдеї 

органiзацiї системи профорiєнтацiї з урахуванням запитiв ринку працi та 

виховання конкурентоспроможної особистостi майбутнiх фахiвцiв. Hаразi на 

ринку працi затребуванi активнi, креативнi, компетентнi, рiшучi люди, якi 

захоплюються власною роботою.  

Iснування проблеми професiйного самовизначення пов’язана iз 

протирiччям мiж системою зовнiшнiх стимулiв, що характеризують практику 

роботи шкiл, i системою реально дiючих мотивiв старшокласникiв. Проблема 

формування мотивацiйної сфери старшокласникiв не в тому, що вони 

формально опанували моральнi цiнностi, якi склалися в суспiльствi, норми i 

правила поведiнки, а в усвiдомленнi цих вимог, норм i правил, утвореннi на 

їх основi iндивiдуальних переконань, що забезпечує соцiальну активнiсть, 

дiяльнiсну позицiю кожного школяра стосовно свого майбутнього. Tобто, 

тiльки наявнiсть сформованої потреби в оволодiннi конкретною предметною 

дiяльнiстю конкретним видом працi робить вибiр професiї мотивованим i 

утворює механiзм свiдомого вибору професiї. 

Tеоретичнi аспекти проблеми самовизначення аналiзуються у працях 

Б. Г. Ананьєва, Л. I. Божович, С. Л. Рубiнштейна, Є. О. Клiмова, 

М. С. Пряжникова. Розробка питання дає можливiсть визначити загальнi 



положення керiвництва цим процесом (Є. О. Голомшток, Є. О. Клiмов, 

М. С. Пряжников, С. М. Чистякова, П. А. Шавiр). В сучаснiй соцiальнiй 

педагогiцi та психологiї теорiя професiйного самовизначення є досить 

розробленою – розглядаються його типи (М. С. Пряжников, 1996), моделi та 

рiвнi (Є. О. Клiмов, 1996), компоненти (П. А. Шавiр, 1981) та механiзми 

(С. Д. Hеверкович, H. В. Самоукiна, 1990). 

Професiйне самовизначення найчастiше визначається як вибiр 

людиною напряму i змiсту свого подальшого розвитку, сфери та засобiв 

реалiзацiї iндивiдуальних якостей i здiбностей, соцiального середовища для 

втiлення своєї життєвої мети та моральних цiнностей; це – цiлiсний, 

iнтегративний процес, у якому реалiзуються основнi життєвi цiнностi 

людини i конкретизуються аспекти її життєвого, особистiсного, соцiального 

самовизначення. 

Hа професiйне самовизначення особистостi впливають соцiально-

економiчнi умови, мiжособистiснi взаємини, вiковi особливостi, ситуативнi 

чинники, але провiдне значення в професiйному самовизначеннi належить 

самiй особистостi, її активностi, вiдповiдальностi за своє становлення. 

Професiйне самовизначення є важливим чинником самореалiзацiї 

особистостi у певнiй професiї та культурi взагалi. Постiйний пошук свого 

мiсця у свiтi професiй дозволяє особистостi знайти сферу дiяльностi для 

повної самореалiзацiї. 

Професiйне самовизначення не зводиться до одномоментного акту 

вибору професiї i не закiнчується iз завершенням професiйної пiдготовки за 

обраною спецiальнiстю. Професiйне самовизначення здiйснюється упродовж 

всього професiйного життя: особистiсть постiйно рефлексує, переосмислює 

своє професiйне буття i самостверджується у професiї. 

Професiйне самовизначення як самостiйне i незалежне визначення 

життєвої перспективи та вибiр майбутньої професiї є найголовнiшим 

завданням розвитку в ранньому юнацтвi, а тому надзвичайно актуальним для 

дослiджень. 



У здiйсненнi профорiєнтацiйної роботи спостерiгається замiна 

постiйної цiлеспрямованої роботи епiзодичним проведенням 

взаємонеузгоджених заходiв, особливо на завершальному етапi навчання у 

старшiй школi. Саме тому стає важливим планування кар’єри учнями ще пiд 

час навчання в ЗHЗ. Соцiальний же педагог є фахiвцем, однiєю з функцiй 

якого є профорiєнтацiйна дiяльнiсть. Саме тому вiн повинен знати, яким 

чином допомогти учневi це зробити. 

Отже, враховуючи актуальнiсть даної проблеми, темою нашого 

дослiдження обрано «Соцiально-педагогiчна робота щодо сприяння 

професiйного самовизначення старшокласникiв». 

Мета дослiдження: проаналізувати та дослідити методи, прийоми і 

засоби соцiально-педагогiчної дiяльностi щодо сприяння професiйного 

самовизначення старшокласникiв. 

Завдання дослiдження: 

1. Проаналiзувати сутнiсть та соцiально-педагогiчну специфiку 

профорiєнтацiйної роботи iз старшокласниками в умовах ЗHЗ. 

2. Охарактеризувати структуру та соцiально-педагогiчнi технологiї 

пiдтримки старших школярiв у професiйному самовизначеннi. 

3. Дослiдити особливостi соцiально-педагогiчного впливу на 

професiйне самовизначення старшокласникiв. 

4. Розробити програму соцiально-педагогiчної пiдтримки старших 

школярiв у професiйному самовизначеннi. 

Об’єкт дослiдження: професiйне самовизначення старшокласникiв. 

Предмет дослiдження: методи, прийоми і засоби соцiально-

педагогiчної дiяльностi щодо сприяння професiйного самовизначення 

старшокласникiв. 

Методи дослiдження: теоретичнi (аналiз наукової лiтератури з 

проблеми дослiдження; аналiз i синтез базових категорiй дослiдження – 

кар’єра, планування кар’єри, успiшна кар’єра, соцiально-педагогiчна 

технологiя тощо; проектування профорiєнтацiйної системи, що вiдповiдає 



потребам ринку працi; аналiз та синтез причинно-наслiдкових зв’язкiв у 

контекстi дослiдження; узагальнення висновкiв дослiдження); емпiричнi 

(опитування, анкетування, iнтерв’ювання). 

Теретичне значення дослідження: проаналізовано сутнiсть та 

соцiально-педагогiчну специфiку профорiєнтацiйної роботи в умовах ЗHЗ, 

структуру та соцiально-педагогiчнi технологiї пiдтримки старших школярiв у 

професiйному самовизначеннi. 

Практичне значення дослiдження:розроблено програму соцiально-

педагогiчної пiдтримки школярiв старших класiв щодо професiйного 

самовизначення. 

Публiкацiї за темою дослiдження. Бондар. О.Профорiєнтацiя 

старшокласникiв як складова соцiально-педагогiчної дiяльностi / О. Бондар // 

Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і 

студентів] / за заг. ред. Н. П. Павлик. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2015. – С. 106-107. 

Структура дослiдження. Робота складається зi вступу, двох роздiлiв, 

загальних висновкiв, списку використаної лiтератури (72 найменування, з 

них – 7 англiйською мовою), 4 додаткiв. Основний змiст роботи розкрито на 

67 сторiнках. Загальний обсяг роботи – 84 сторiнки.  

 



 

ЗАГАЛЬHI ВИСHОВКИ 

 

1. У роботi проаналiзовано сутнiсть та соцiально-педагогiчну 

специфiку профорiєнтацiйної роботи iз старшокласниками в умовах ЗHЗ. 

Визначено, що професiйна орiєнтацiя є системою соцiально-економiчних, 

психолого-педагогiчних та методико-фiзiологiчних заходiв, спрямованих на 

забезпечення активного, свiдомого професiйного самовизначення та 

трудового становлення особистостi з урахуванням своїх можливостей та 

iндивiдуальних особливостей i кон’юктури ринку працi для повноцiнної 

реалiзацiї в професiйнiй дiяльностi. 

Для ефективностi дiяльностi соцiального педагога щодо професiйного 

самовизначення старшокласникiв доцiльно орiєнтуватися на формування 

особистiсних якостей учнiв: здiбностi до самопiзнання, незалежностi, довiри 

до себе, умiння робити вибiр i нести за нього вiдповiдальнiсть, 

цiлеспрямованостi, самокритичностi, компетентностi, комунiкабельностi, 

самостiйностi, мобiльностi, вольових якостей. 

Профорiєнтацiйна дiяльнiсть соцiального педагога буде ефективна за 

умови її системностi, комплексностi i безперервностi. Дана дiяльнiсть 

повинна включати наступнi напрями: надання учням глибоких i всестороннiх 

знань з проблеми вибору професiї: знань про свiт професiй, про самого себе, 

про шляхи здобування професiйної освiти, про потребу в кадрах; надання 

старшокласниковi можливостей для глибокого самопiзнання: свого 

темпераменту, iнтересiв, здiбностей, схильностей, типу мислення, потреб, 

цiннiсних орiєнтацiй i так далi; формування потреби самовизначення з 

урахуванням, що вже виникли у пiдлiтка, освiтнiх i професiйних iнтересiв та 

схильностей, переконань i установок, iдеалiв i уявлень про життєвi цiнностi; 

сприяти активiзацiї учнiв у пошуку власного шляху освоєння професiї; 

створення умов для моделювання свого майбутнього, для побудови еталонiв 



у виглядi iдеального образу професiонала, для створення професiйних 

iнтересiв i планiв. 

Tакож варто вiдмiтити, що соцiально-педагогiчна робота iз 

старшокласниками щодо професiйної орiєнтацiї повинна повною мiрою 

враховувати актуальнi вiковi потреби учнiв i суперечностi, що виникають 

при їх реалiзацiї та будуватися на основi особистiсного пiдходу. 

2. Охарактеризовано структуру та соцiально-педагогiчнi технологiї 

пiдтримки старших школярiв у професiйному самовизначеннi. Зазначено, що 

вивчення нормативно-правових i науково-методичних матерiалiв, що 

забезпечують допрофесiйну пiдготовку учнiв, показує, що iснуючi пiдходи до 

органiзацiї та здiйснення дiяльностi щодо надання допомоги у професiйному 

самовизначеннi учнiв недостатньо ефективнi.  

Метою професiйного самовизначення є поступове формування у 

школяра внутрiшньої готовностi до усвiдомленої i самостiйної побудови, 

коригування та реалiзацiї перспектив свого розвитку (професiйного, 

життєвого, особистiсного), готовностi розвиватися в часi i самостiйно 

знаходити особистiсно значущi смисли в конкретнiй професiйнiй дiяльностi.  

Досягнення даної мети передбачає взаємодiю двох сторiн – 

самовизначення суб’єкта та суб’єкта, що направляє та формує готовнiсть i 

здатнiсть до адекватного вибору на будь-якому етапi життєвого шляху.  

Tаким чином, змiст соцiально-педагогiчної роботи, спрямованої на 

професiйне самовизначення школярiв, передбачає формування у 

старшокласникiв соцiальних i особистiсно значущих мотивiв вибору 

професiї; створення умов для моделювання свого майбутнього й iдеального 

образу професiонала, а також реалiзацiї професiйних iнтересiв i планiв. 

Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть нацiлена на надання учням можливостi 

широкопрофiльної пiдготовки в поєднаннi з формуванням вiдповiдної 

спрямованостi особистостi, що включає потреби, iнтереси, переконання, 

цiннiснi орiєнтацiї, мотиви i вiдношення, формування позитивного ставлення 

до власного професiйного майбутнього.  



3. Дослiдивши особливостi соцiально-педагогiчного впливу на 

професiйне самовизначення старшокласникiв, ми дiйшли до висновку, що 

учнiвська молодь не досить гарно орiєнтується в проблемах та потребах 

сучасного ринку працi, якi заважають нормальному соцiально-економiчного 

розвитку як всiєї країни, так i її окремих регiонiв. Адже, актуальними 

лишаються проблеми економiчної активностi населення, кiлькiсно якiсного 

дисбалансу мiж пропозицiєю та потребою у робочiй силi, низького 

квалiфiкацiйного рiвня незайнятого та працюючого населення, а також 

проблеми зайнятостi молодi (недостатнiй рiвень пiдтримки тих, хто вперше 

виходить на ринок працi (випускникiв навчальних закладiв)), 

неформалiзованi внутрiшнi трудовi мiграцiї та тiньовий ринок працi. 

старшокласники самостiйно пiдходять до вибору професiй, проте керуються 

багатьма стереотипами, нав’язаним як батьками, так i суспiльством в цiлому. 

Hегативним є i той факт, що ними не вивченi потреби сучасного ринку працi 

та не розглядається як проблема «неузгодженiсть розвитку ринку працi з 

ринком освiтнiх послуг». Адже, для економiки України характерним 

залишається iснування значних освiтньо-квалiфiкацiйних диспропорцiй мiж 

попитом на робочу силу та її пропозицiєю. Hезбалансованiсть обсягiв 

потреби у працiвниках певних професiй з обсягами пропозицiї призводить до 

суттєвих диспропорцiй: збiльшення кiлькостi претендентiв на одну вакантну 

посаду за одними видами професiй i нестачi квалiфiкованих працiвникiв за 

iншими. 

Основною проблемою сучасної системи профорiєнтацiї соцiальнi 

педагоги вважають те, що старшокласникiв орiєнтують на вибiр предметiв 

для складання на ЗHО, а не на визначення конкретної професiї i пiдготовку 

до неї. Tакож спецiалiсти зазначали, що старшокласники не критично 

ставляться до профiнформацiї, котру отримують вiд знайомих, ЗМI, мало 

орiєнтуються на реальнi потреби ринку працi i можливiсть 

працевлаштування. 



4. Hа основi проаналiзованого теоретичного матерiалу та проведеного 

дослiдження нами була розроблена програма соцiально-педагогiчної 

пiдтримки старших школярiв щодо професiйного самовизначення. 

Представлена програма складається з наступних етапів: iнформацiйно-

просвiтницький, дiагностичний, цiлепокладання, дiяльнiсний. Це означає, що 

програма дає можливiсть соцiальному педагоговi ефективно здiйснювати 

профорiєнтацiйну дiяльнiсть щодо професiйного самовизначення 

старшокласникiв. А використання запропонованих рекомендацiй соцiальним 

педагогом ЗHЗ дасть можливiсть пiдвищити рiвень уявлень учнiв про 

професiї та процес планування кар’єри. 
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