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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Вибір професії – один з найважливіших 

виборів, який багато в чому визначає весь життєвий шлях людини, тому 

питання про наукове розуміння цього процесу набуває все більшого значення 

та актуальності у сучасній психологічній науці. 

Проблема вивчення професійного самовизначення особистості є однією 

з найважливіших науково-практичних проблем сучасної психології, оскільки 

проблема вибору професії, уточнення цього вибору час від часу постає 

протягом трудового життя кожної людини. Крім того, як показують 

результати експериментальних досліджень психологів сьогодення, багато 

випускників школи часто обирають професію випадково, опиняючись не в 

змозі мотивовано обґрунтувати свій вибір. 

Самовизначення підростаючого покоління в професії є одним з 

найважливіших соціально-педагогічних завдань. В даний час, з одного боку, 

зростає потреба у фахівцях технічного профілю, а з іншого – очевидний 

явний надлишок ринку праці юристами, економістами, фахівцями інших 

гуманітарних спеціальностей.  

Сучасне суспільство характеризується не тільки оптимальними 

умовами для вираження людиною своєї індивідуальності та проявів 

особистісних якостей. ХХI століття пред’являє до суспільства жорсткі 

вимоги – кожен повинен бути мобільним, активним, мати креативне 

мислення, вибирати оптимальні стратегії, володіти набором компетенцій. 

При цьому конструктивне вирішення виникаючих проблем передбачає 

переклад останніх в розряд цілей та завдань. Особистості доводиться 

вирішувати їх найчастіше самостійно, спираючись на власні знання, 

компетенції та продуктивний досвід. До того ж в даний час нерідка і 

кардинальна зміна області професійної діяльності. Тому професійне 

самовизначення, як особливий тип соціокультурної діяльності, стає основою 

життя сучасного старшокласника. 
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Об’єкт дослідження: професійне самовизначення старшокласників. 

Предмет дослідження: особливості професійного самовизначення 

старшокласників з повних та не повних сімей. 

Мета дослідження: провестии порявняльний аналіз професійного 

самовизначення старшокласників з повних та не повних сімей. 

Гіпотеза: для старшокласників з повних сімей характерні схильності 

до типу професій «Людина - Техніка», а для старшокласників з неповних 

сімей – до типу професій «Людина - Людина». 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми професійного 

самовизначення старшокласників з повних та не повних сімей. 

2. Вивчити оcобливоcті професійного самовизначення старшокласників 

з повних та неповних сімей. 

3. Емпірично доcлідити особливості професійних схильностей та 

професійних інтересів старшокласників з повних та неповних сімей. 

4. Здійснити порівняльний аналіз особливостей професійного 

самовизначення старшокласників з повних та неповних сімей. 

Методологічні та теоретичні основи дослідження: методологічною 

оcновою доcлідження cтали вихідні положення праць зарубіжних та 

вітчизняних вчених: О.А. Вороніної, Л.І. Божович, Л.С.Виготський, О.Є. 

Клімова, Таланової С.І., Волкова Б.С. А. Маслоу, А. Ро, К. Роджерс, 

Д. Сьюпер, Е. Фромм, Д. Фромман, Х. Хекхаузен, Е. Еріксон, 

Є.П Єрмолаєвої, Л.Б. Шнейдер, Ю.П. Поваренкова, Н.Л. Іванової, 

М.М. Абдуллаєвої та інших. 

Методи та організація дослідження: вибірка складає 60 осіб, учні 10-

11 класів з повних та неповних сімей, по 30 осіб відповідно. Для дослідження 

професійного самовизначення старшокласників з повних сімей та неповних 

сімей, було використано методику Диференціально-діагностичний 

опитувальник (ДДО) Є.О.Клімова та методику А.Є.Голомштока «Карта 



 6 

інтересів» в модифікації Г.Резапкіної; методи математичної статистики 

(критерій Пірсона); методи кількісного та якісного аналізу отриманих даних. 

Надійність та вірогідність отриманих результатів: Дослідження 

забезпечується рeпрeзeнтaтивнicтю вибiрки (60 ociб), зacтocувaнням мeтoдів, 

рeлeвaнтних мeтi i зaвдaнням дocлiджeння. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: вивченням 

проблеми розвитку професійного самовизначення старшокласників 

займається досить серйозна кількість вчених, проте дослідження 

професійного самовизначення старшокласників з повних та неповних сімей 

зустрічаються рідко серед сучасних досліджень. Тому, на нашу думку, дану 

тему потрібно доcліджувати та науково розвивати, оскільки актуальність 

теми є досить високою, а результати мають досить важливе практичне 

значення для професійного самовизначення теперішніх та майбутніх 

поколінь. 

Практичне значення: отримані дані в результаті виконання наукової 

роботи дані що до професійного самовизначення старшокласників з повних 

та неповних сімей, можуть бути використані психологами, практичними 

психологами, соціальними педагогами та безпосередньо самими педагогами 

для оптимізації та ефективності професійного самовизначення 

старшокласників. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПОВНИХ ТА 

НЕПОВНИХ СІМЕЙ 

 

Висновки до розділу 1 

 

Робота над першим розділом магістерської роботи дозволила розкрити 

теоретичну базу проблеми професійного самовизначення старшокласників з 

повних та неповних сімей. 

Розглянуто основні погляди на професійне самовизначення та фактори 

його формування, окреслені психологічні особливості старшого шкільного 

віку, описана класифікація сімей. Розкриті головні поняття наукової роботи 

(самовизначення, професійне самовизначення, старший підлітковий вік, 

сім’я) дозволять ефективно спланувати дослідження. 

Для теоретичного аналізу в науковій роботі використано праці 

О.А. Вороніної, І.В, Л.І. Божович, Л.С.Виготського, О.Є. Клімова, 

С.І.Таланової, Б.С.Волкова, А. Маслоу, А. Ро, К. Роджерс, Д. Сьюпер, 

Е.Фромма, Д. Фромман, Х. Хекхаузена, Е. Еріксона та інших. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПОВНИХ ТА 

НЕПОВНИХ СІМЕЙ 

 

Висновки до розділу 2 

 

В другому розділі магістерської роботи описані використані методи та 

процедура проведення дослідження професійного самовизначення 

старшокласників з повних та неповних сімей. 

Для дослідження професійного самовизначення старшокласників з 

повних та неповних сімей, ми використали методику Диференціально-

діагностичний опитувальник (ДДО Є.О.Клімова та методику Є.Голомштока 

«Карта інтересів» в модифікації Г.Резапкіної.  

Таким чином використавши відносно простий інструментарій нам 

вдалося визначити типи професій  які обирають старшокласники з повних та 

неповних сімей а також іхні професійні інтереси.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ 

 

3.1. Професійне самовизначення старшокласників з повних сімей 

 

Аналізуючи отримані дані за методикою ДДО Є.Клімова, ми отримали 

наступні результати:  
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Рис.3.1. Схильності старшокласників з повних сімей до типу професій 

«Людина –Техніка» (за методикою ДДО) 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Техніка в кількості 19 

осіб (67% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

професій даного типу, 7 (21%) досліджуваних – середній рівень вираженості 

інтересу до професій даного  типу та 4 особи (12%) виявляють низький 

рівень інтересу. 
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Рис.3.1.2.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з повних сімей, за типом професії Людина -Людина 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Людина в кількості 8 осіб 

(27% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

професій даного типу, 6 (23%) досліджуваних – середній рівень вираженості 

інтересу до професій даного  типу та 15 осіб (50%) виявляють низький рівень 

інтересу. 
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Рис.3.1.3.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з повних сімей, за типом професії Людина - Природа 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Природа в кількості 4 

осіб (14% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

професій даного типу, 4 (14 %) досліджуваних – середній рівень вираженості 

інтересу до професій даного  типу та 22 особи ( 72%) виявляють низький 

рівень інтересу. 
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Рис.3.1.4.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з повних сімей, за типом професії Людина – Художній 

образ 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Художній образ в 

кількості 6 осіб (20% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості 

інтересу до професій даного типу, 9 (30%) досліджуваних – середній рівень 

вираженості інтересу до професій даного  типу та 15 осіб (50%) виявляють 

низький рівень інтересу. 
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Рис.3.1.5.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з повних сімей, за типом професії Людина – Знакова 

система 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Знакова система в 

кількості 7 осіб (23% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості 

інтересу до професій даного типу, 5 (17%) досліджуваних – середній рівень 

вираженості інтересу до професій даного  типу та 18 осіб (60%) виявляють 

низький рівень інтересу. 

Таким чином, ми виявили що старшокласники, які виховуються в 

повних сім’ях зорієнтовані на вибір професії за типом Людина – Техніка. 

 

3.2. Професійне самовизначення старшокласників з неповних сімей 

 

Аналізуючи отримані дані старшокласників, які виховуються в не 

повних сім’ях,  за методикою ДДО Є.Клімова, ми отримали наступні 

результати:  
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Рис.3.2.1.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з не повних сімей, за типом професії Людина -Техніка 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Техніка в кількості 13 

осіб (44% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

професій даного типу, 9 (30%) досліджуваних – середній рівень вираженості 

інтересу до професій даного  типу та 8 осіб (26%) виявляють низький рівень 

інтересу. 

Предметом праці для  представників професій Л-Т є: технічні об’єкти, 

матеріали та види енергії. 
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Рис.3.2.2.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з не повних сімей, за типом професії Людина -Людина 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Людина в кількості 22 

особи (73% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

професій даного типу, 6 (20%) досліджуваних – середній рівень вираженості 

інтересу до професій даного  типу та 2 особи (7%) виявляють низький рівень 

інтересу. 
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Рис.3.2.3.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з не повних сімей, за типом професії Людина - Природа 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Природа в кількості 8 

осіб (26% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

професій даного типу, 4 (14 %) досліджуваних – середній рівень вираженості 

інтересу до професій даного  типу та 18 осіб ( 60%) виявляють низький 

рівень інтересу. 
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Рис.3.2.4.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з не повних сімей, за типом професії Людина – Художній 

образ 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Художній образ в 

кількості 6 осіб (20% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості 

інтересу до професій даного типу, 5 (17%) досліджуваних – середній рівень 

вираженості інтересу до професій даного  типу та 19 осіб (63%) виявляють 

низький рівень інтересу. 
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Рис.3.2.5.Графічне представлення отриманих результатів 

старшокласників з не повних сімей, за типом професії Людина – Знакова 

система 

 

Старшокласники за типом професії Людина – Знакова система в 

кількості 7 осіб (23% досліджуваних) виявили високий рівень вираженості 

інтересу до професій даного типу, 9 (30%) досліджуваних – середній рівень 

вираженості інтересу до професій даного  типу та 14 осіб (47%) виявляють 

низький рівень інтересу. 

Таким чином, ми виявили що старшокласники, які виховуються в не 

повних сім’ях зорієнтовані на вибір професії за типом Людина – Людина. 

 

3.3. Порівняльний аналіз професійного самовизначення 

старшокласників з повних та неповних сімей 

 

Аналізуючи отримані дані професійного самовизначення 

старшокласників з повних та не повних сімей за методикою Д.Д.О. 

Є.Клімова, ми отримали наступні результати: 
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Рис.3.3.1. Графічне представлення результатів професійного самовизначення 

старшокласників з повних сімей 

 

Найвищий показник старшокласники з повних сімей надали професії 

типу «Людина -Техніка» 65% досліджуваних відзначили даний тип професії 

на високому рівні. На другому місці старшокласники розмістили тип 

професій «Людина - Людина», на третьому «Людина – Знакова система», на 

четвертому «Людина – Художній образ», та на п’ятому «Людина - Природа». 

Професії типу «Людина -Природа» старшокласники з повних сімей 

відзначили найменш актуальними для них, про що свідчать отримані 

показнки 70% досліджуваних виявили низький рівень інтересу до професій 

даного типу. 

Отже професійне самовизначення старшокласників з повних сімей 

базується на професіях тилу «Людина - Техніка». 
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Рис.3.3.2. Графічне представлення результатів професійного 

самовизначення старшокласників з неповних сімей 

 

Найвищий показник старшокласники з неповних сімей надали професії 

типу «Людина - Людина» 75% досліджуваних відзначили даний тип професії 

на високому рівні. На другому місці старшокласники розмістили тип 

професій «Людина - Техніка», на третьому «Людина – Природа», на 

четвертому «Людина – Знакова система», та на п’ятому «Людина – Художній 

образ». 

Професії типу «Людина - Художній образ» старшокласники з повних 

сімей відзначили найменш актуальними для них, про що свідчать отримані 

показнки 65% досліджуваних виявили низький рівень інтересу до професій 

даного типу. 

Отже професійне самовизначення старшокласників з неповних сімей 

базується на професіях тилу «Людина - Людина», а старшокласників з 

повних сімей «Людина – Техніка». 
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3.4. Особливості професійних інтересів старшокласників із 

неповних сімей 

 

Аналізуючи отримані дані старшокласників з повних сімей, за 

методикою А.Голомштока «Карта інтересів», ми отримали наступні 

результати:  
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 Рис.3.4.1. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Фізика та математика» старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Фізика та математика», в 

кількості 9 осіб (30%) виявили високий рівень вираженості інтересу до даної 

сфери,  18 осіб (60%) виявлили низький рівень вираженості інтересу до даної 

професійної сфери та 3 досліджуваних (10%) відкидають дану професійну 

сферу з кола власних професійних інтересів. 
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Рис.3.4.2. Графічне представлення професійної сфери інтересів «Хімія 

та біологія» старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Хімія та біологія», в 

кількості 12 осіб (40%) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  14 осіб (45%) виявлили середній рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери,  та 4 особи (15%) низький рівень вираженості 

інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.3. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Радіотехніка та електроніка» старшокласників з неповних сімей 
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Старшокласники за професійною сферою «Радіотехніка та 

електроніка», в кількості 8 осіб (25%) виявили високий рівень вираженості 

інтересу до даної сфери,  22 особи (75%) виявлили середній рівень 

вираженості інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.4. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Механіка та конструювання» старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Механіка та 

конструювання», в кількості 14 осіб (45%) виявили дуже високий рівень 

вираженості інтересу до даної сфери,  4 особи (15%) виявлили середній 

рівень вираженості інтересу до даної професійної сфери,  та 12 осіб (40%) 

низький рівень вираженості інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.5. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Географія та геологія» старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Географія та геологія», в 

кількості 20 осіб (70%) виявили середній рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  8 осіб (25%) виявлили низький рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери,  та 2 особи (5%) дуже низький рівень вираженості 

інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.6. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Література та мистецтво» старшокласників з неповних сімей 
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Старшокласники за професійною сферою «Література та мистецтво», в 

кількості 9 осіб (30%) виявили дуже високий рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  14 осіб (45%) виявлили середній рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери,  4 особи (15%) низький рівень вираженості інтересу 

до даної професійної сфери, та 3 особи (10%) дуже низький рівень 

вираженості професійного інтересу. 
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Рис.3.4.7. Графічне представлення професійної сфери інтересів «Історія 

та політика» старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Історія та політика», в 

кількості 15 осіб (50%) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  10 осіб (35%) виявлили середній рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери,  3 особи (10%) низький рівень вираженості інтересу 

до даної професійної сфери, та 2 особи (5%) дуже низький рівень 

вираженості професійного інтересу. 
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Рис.3.4.8. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Педагогіка та медицина» старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Педагогіка та медицина», в 

кількості 11 осіб (35%) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  12 осіб (40%) виявлили середній рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери,  7 осіб (20%) низький рівень вираженості інтересу 

до даної професійної сфери, та 2 особи (5%) дуже низький рівень 

вираженості професійного інтересу. 
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Рис.3.4.9. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Підприємництво та домоводство» старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Підприємництво та 

домоводство», в кількості 24 особи (80%) виявили високий рівень 

вираженості інтересу до даної сфери,  4 особи (15%) виявлили середній 

рівень вираженості інтересу до даної професійної сфери,  2 особи (5%) 

низький рівень вираженості інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.10. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Спорт та військова справа» старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Спорт та військова справа», 

в кількості 24 особи (80%) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  4 особи (15%) виявлили середній рівень вираженості інтересу 

до даної професійної сфери,  2 особи (5%) низький рівень вираженості 

інтересу до даної професійної сфери. 

 Таким чином, старшокласникам з неповних сімей характерним є коло 

професійних інтересів «Підприємництво та домоводство», «Спорт та 

військова справа». 
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3.5. Особливості професійних інтересів старшокласників із повних 

сімей 

 

Аналізуючи отримані дані старшокласників з повних сімей, за 

методикою А.Голомштока «Карта інтересів», ми отримали наступні 

результати:  
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 Рис.3.5.1. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Фізика та математика» старшокласників з повних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Фізика та математика», в 

кількості 12 осіб (40%) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  10 осіб (35%) виявлили середній рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери та 8 досліджуваних (25%) відкидають дану 

професійну сферу з кола власних професійних інтересів. 
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Рис.3.4.2. Графічне представлення професійної сфери інтересів «Хімія 

та біологія» старшокласників з повних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Хімія та біологія», в 

кількості 9 осіб (30%) виявили середній рівень вираженості інтересу до даної 

сфери,  15 осіб (50%) виявили низький рівень вираженості інтересу до даної 

професійної сфери,  та 6 осіб (20%) низький рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери. 
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Рис.3.5.3. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Радіотехніка та електроніка» старшокласників з повних сімей 
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Старшокласники за професійною сферою «Радіотехніка та 

електроніка», в кількості 10 осіб (35%) виявили високий рівень вираженості 

інтересу до даної сфери,  12 осіб (40%) виявлили середній рівень вираженості 

інтересу до даної професійної сфери, та 8 осіб (25%) дуже низький рівень 

вираженості інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.4. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Механіка та конструювання» старшокласників з повних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Механіка та 

конструювання», в кількості 12 осіб (40%) виявили високий рівень 

вираженості інтересу до даної сфери,  13  осіб (45%) виявлили середній 

рівень вираженості інтересу до даної професійної сфери,  та 3 особи (10%) 

низький рівень вираженості інтересу до даної професійної сфери та 2 особи 

(5%) дуже низький рівень вираженості інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.5. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Географія та геологія» старшокласників з повних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Географія та геологія», в 

кількості 18 осіб (60%) виявили середній рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  10 осіб (35%) виявлили низький рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери,  та 2 особи (5%) дуже низький рівень вираженості 

інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.6. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Література та мистецтво» старшокласників з повних сімей 



 30 

 

Старшокласники за професійною сферою «Література та мистецтво», в 

кількості 6 осіб (20%) виявили високий рівень вираженості інтересу до даної 

сфери,  14 осіб (45%) виявлили середній рівень вираженості інтересу до даної 

професійної сфери,  10 осіб (35%) низький рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Досліджувані

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

 

Рис.3.4.7. Графічне представлення професійної сфери інтересів «Історія 

та політика» старшокласників з повних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Історія та політика», в 

кількості 3 особи (10%) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  5 осіб (15%) виявлили середній рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери,  22 особи (75%) низький рівень вираженості 

інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.8. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Педагогіка та медицина» старшокласників з повних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Педагогіка та медицина», в 

кількості 6 осіб (20%) виявили середній рівень вираженості інтересу до даної 

сфери,  9 осіб (30%) виявлили низький рівень вираженості інтересу до даної 

професійної сфери,  15 осіб (50%) дуже низький рівень вираженості інтересу 

до даної професійної сфери, та 2 особи (5%). 
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Рис.3.4.9. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Підприємництво та домоводство» старшокласників з повних сімей 
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Старшокласники за професійною сферою «Підприємництво та 

домоводство», в кількості 12 осіб (40%) виявили середній рівень вираженості 

інтересу до даної сфери,  18 осіб (60%) виявлили низький рівень вираженості 

інтересу до даної професійної сфери. 
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Рис.3.4.10. Графічне представлення професійної сфери інтересів 

«Спорт та військова справа» старшокласників з повних сімей 

 

Старшокласники за професійною сферою «Спорт та військова справа», 

в кількості 2 особи (5%) виявили високий рівень вираженості інтересу до 

даної сфери,  10 осіб (35%) виявлили середній рівень вираженості інтересу до 

даної професійної сфери,  16 осіб (55%) низький рівень вираженості інтересу 

до даної професійної сфери, та 2 особи (5%) дуже низький рівень 

вираженості інтересу до даної професійної сфери. 

 Таким чином, старшокласникам з повних сімей характерним є коло 

професійних інтересів «Механіка та конструювання», «Фізика та 

математика», «Радіотехніка та електроніка». 
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3.6. Професійні інтереси старшокласників з повних та неповних 

сімей 

 

Аналізуючи професійні інтереси старшокласників з повних сімей, ми 

отримали наступні результати: 

Графічне представлення сфери професійних інтересів 

старшокласників з неповних сімей
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Рис.3.5.1. Графічне представлення професійних інтересів 

старшокласників з повних сімей 
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Старшокласникам з повних сімей характерним є коло професійних 

інтересів «Механіка та конструювання», «Фізика та математика», 

«Радіотехніка та електроніка».  

Найменш вираженими є професійні інтереси пов’язані з педагогікою та 

медициною, історією та політикою, підприємництвом та домоводством, 

спортом та військовою справою.  

Старшокласники з повних сімей віддають перевагу професійним 

інтересам, що базуються на «точних науках».  

Обрані професійні інтереси старшокласників з повних сімей, 

відповідають сучасному науковому та технічному прогресу. 

Графічне представлення сфери професійних інтересів 

старшокласників з неповних сімей
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Рис.3.5.2. Графічне представлення професійних інтересів 

старшокласників з неповних сімей 

 

Старшокласникам з неповних сімей характерним є коло професійних 

інтересів «Підприємництво та домоводство», «Спорт та військова справа». 

Обрані професійні інтереси старшокласників з неповних сімей, 

характеризуються безпосереднім спілкуванням з оточуючими. 

Можемо зробити висновок, що старшокласники з неповних сімей 

виявляють професіїні інтереси соціального типу, що може бути пов’язано з 

прагненням розширити соціальні контакти та побудувати нові соціальні 

відносини, які відрізнятимуться від тих що були присутні в їх сім’ях.   

Старшокласники з повних сімей віддають перевагу професійним 

інтересам, що базуються на «точних науках».  

Обрані професійні інтереси старшокласників з повних сімей, 

відповідають сучасному науковому та технічному прогресу. 

 

Висновки до розділу 3 

 

В третьому розділі здійснений кількісний та якісний аналіз отриманих 

даних (за двома методиками), використано методи математичної статистики. 

В результаті проведеного дослідження ми отримали наступні 

результати: 

 Старшокласникам з повних сімей характерним є коло професійних 

інтересів «Механіка та конструювання», «Фізика та математика», 

«Радіотехніка та електроніка».  

 Старшокласникам з неповних сімей характерним є коло професійних 

інтересів «Підприємництво та домоводство», «Спорт та військова справа». 

 Обрані професійні інтереси старшокласників з неповних сімей, 

характеризуються безпосереднім спілкуванням з оточуючими. 
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 Старшокласники з неповних сімей виявляють професіїні інтереси 

соціального типу, що може бути пов’язано з прагненням розширити соціальні 

контакти та побудувати нові соціальні відносини, які відрізнятимуться від 

тих що були присутні в їх сім’ях.   

 Старшокласники з повних сімей віддають перевагу професійним 

інтересам, що базуються на «точних науках».  

 Обрані професійні інтереси старшокласників з повних сімей, 

відповідають сучасному науковому та технічному прогресу. 

 Професійне самовизначення старшокласників з неповних сімей 

базується на професіях тилу «Людина - Людина», а старшокласників з 

повних сімей «Людина – Техніка». 

 Отримані результати за методиками Диференціально-діагностичним 

опитувальником (ДДО) Є.О.Клімова та методикою А.Є.Голомштока «Карта 

інтересів» в модифікації Г.Резапкіної співпадають. 
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