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Анотація. У статті визначено та проаналізовано існуючі форми, методи 

та прийоми професійного самовизначення учнів в процесі трудового 

навчання. З’ясовано, що реалізуючи навчально-виховний процес вчителі 

можуть не лише викладати відповідний матеріал, але й знайомити учнів з 

професіями в яких їх предмет відіграє ключову роль. В процесі викладання 

предмету необхідно акцентувати увагу учнів на ті сторони знань і навиків, 

які мають практичне значення для сучасної виробничо-трудової діяльності, 

сформувати у них вірне розуміння суспільного характеру цих знань і навиків, 

пробудити до них пізнавальний інтерес.Успіх професійної орієнтації на уроці 

трудового навчання багато в чому залежить від можливості інтегрувати 

програмний матеріал з профорієнтаційним, сформувати позитивне ставлення 

у школярів до праці.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Аннотация. В статье определены и проанализированы существующие 

формы, методы и приемы профессионального самоопределения учащихся в 

процессе трудового обучения. Выяснено, что реализуя учебно-
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воспитательный процесс учителя могут не только излагать соответствующий 

материал, но и знакомить учащихся с профессиями в которых их предмет 

играет ключевую роль. В процессе преподавания предмета необходимо 

акцентировать внимание учащихся на те стороны знаний и навыков, которые 

имеют практическое значение для современной производственно-трудовой 

деятельности, сформировать у них правильное понимание общественного 

характера этих знаний и навыков, пробудить к ним познавательный интерес. 

Успех профессиональной ориентации на уроке трудового обучения во 

многом зависит от возможности интегрировать программный материал 

спрофориентационным, сформировать положительное отношение 

ушкольников к труду. 

Ключевые слова: методы обучения, профессиональное 

самоопределение, трудовое обучение, старшеклассники, профильная школа. 
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METHODOLOGICAL BASES OF PROFESSIONAL IDENTITY OF 

SENIORS IN THE LEARNING PROCESSOF TECHNOLOGYS. 

Abstract. The article identifies and analyzes the existing forms, methods 

and techniques of professional self-determination of learners in the process of labor 

training.Found that implementing the educational process, teachers can not only set 

forth the relevant material, but also to familiarize the students with professions in 

which their object plays a key role.In the process of subject teaching, necessary to 

focus students' attention on those aspects of the knowledge and skills, which have 

practical significance for modern production and employment, to form a correct 

understanding of the social nature of such knowledge and skills, to awaken the 

cognitive interest to them.The success of professional orientation in the classroom 

labor training largely depends on the ability to integrate the program material with 

a career-oriented, create a positive attitude among students to work. 

Keywords: teaching methods, professional self-definition, job training, 

seniors, prof-oriented school. 



Theory and methods of educational management № 13, 2013 
 

Постановка проблеми. Найважливішим критерієм усвідомлення і 

продуктивності професійного становлення особистості є її здатність 

знаходити особисте значення в професійній праці, самостійно проектувати, 

творити своє професійне життя, відповідально ухвалювати рішення про вибір 

професії, спеціальності і місця роботи. Звичайно, ці життєво важливі 

проблеми виникають перед людиною протягом всього її життя.Основою 

професійного самовизначення є набуття людиною знань про професії, 

самопізнання та самооцінка індивідуальних особливостей, зіставлення знань 

про себе та про професійну діяльність [6, с.19]. Значення адекватної 

інформації про професії об’єктивно зростає у зв’язку з докорінними змінами 

в змісті більшості професій, удосконаленням знарядь праці, введенням 

елементів підприємницької діяльності та інформаційного забезпечення 

технологічних процесів. 

У психолого-педагогічній літературі не висвітлено належним чином 

такий аспект профорієнтаційної роботи, як підготовка до успішного 

професійного самовизначення старшокласників у процесі навчання окремих 

предметів, зокрема технологій. Аналізуючи змістову лінію галузі та вимоги, 

які ставить перед учнем майбутнє професійне середовище можна впевнено 

сказати, що тільки за умови врахування специфіки галузі та використання 

доцільних методів навчання можна вибудувати обґрунтовані підходи до 

організації професійної орієнтації в старшій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психолого-

педагогічної літератури свідчить, що предметом уваги вчених були проблеми 

становлення особистості пов’язані з дослідженням методологічних засад 

сучасної філософії освіти (В.Кремень, В.Мадзігон, І.Зязюн, В.Андрущенко, 

О.Савченко, О.Сухомлинська); необхідності формування в молоді вмінь 

самостійного пошуку та аналізу знань про різні види професійної діяльності 

(М.Захаров, С.Чистяков); теоретико-методичні аспекти професійного 

самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання (Н.Бібік, 
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М.Піддячий,В. Зінченко, Є.Павлютенков, О.Пєхота, В.Савченко, 

В.Симоненко, М.Тименко, Б.Федоришин та інші.); психологічні аспекти 

професійного самовизначення учнів (Е.Герр, Ф.Кібнер, А.Маслоу та ін.); 

формування готовності особистості до прийняття рішення щодо 

професійного вибору (Б.Адаскін, А.Асмолова, А.Вайсбург, Л.Виготський, 

О.Гребенюк, М.Рожкова);  проблеми шляхів розвитку професійних 

здібностей учнів (Л.Божович, Б.Ломова, С.Рубінштейн); педагогічні аспекти 

удосконалення змісту трудової політехнічної підготовки школярів (А. 

Дьомін, Г. Левченко, В. Поляков, Д. Тхоржевський). 

Метою статті є визначення та обґрунтування існуючих форм, методів 

та прийомів професійного самовизначення старшокласників в процесі 

навчання технологій. 

Виклад основного матеріалу.В процесі навчально-виховної діяльності 

на уроках трудового навчання учнями засвоюється зміст навчального 

матеріалу. Від того, як організована ця діяльність, залежить результат 

навчання. Ставлення учнів до навчання визначається значною мірою тим, як 

організований навчально-виховний процес. Зниження інтересу до навчання 

багато в чому залежить від діяльності вчителя. Існує цілий ряд факторів які 

негативно пливають на мотивацію та інтерес учнів, серед них: неправильний 

відбір змісту навчального матеріалу, що зумовлює перевантаження школярів; 

недостатнє володіннявчителем сучасними методами навчання та їх 

оптимальним поєднанням; невміння будувати відносини з учнями і 

організовувати взаємодію між ними; особистісні характеристики вчителя 

тощо. Таким чином, вибудовуючи стратегію допомоги учням у професійному 

самовизначенні на уроках трудового навчання, необхідно враховувати 

інформацією про сучасний стан проблеми застосування існуючих методів 

навчання. 

У дидактиці метод навчання  це певний спосіб цілеспрямованої 

реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний 
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підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей 

учнів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями 

й навичками використовувати здобуті знання на практиці, готує учнів до 

самостійного набуття знань, формує їхній світогляд. Методи навчання з боку 

вчителя  це різноманітні спроби, які допомагають учням засвоїти 

програмний матеріал, сприяють активізації навчального процесу, з боку 

учнів  це набуття навчальних компетентностей. 

Методами трудового навчання називають способи впорядкованої 

взаємозв'язаної діяльності вчителя і учнів, спрямованої на вирішення завдань 

освіти, виховання і розвитку в процесі трудового навчання.  

Спираючись на загальноприйняту класифікацію можна виділити три 

основні групи методів трудового навчання:  

 методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

(словесні, наочні і практичні методи трудового навчання); 

 методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності (пізнавальні 

ігри, навчальні дискусії, перегляд навчальних кінофільмів, створення 

емоційно-моральних ситуацій на уроках трудового навчання); 

 методи контролю і самоконтролю ефективності навчально-пізнавальної 

діяльності(індивідуальне опитування, фронтальне опитування, усні 

заліки, усні іспити). 

Запропонована класифікація методів навчання є відносно цілісною, 

адже вона враховує всі основні структурні елементи навчально-виховної 

діяльності (її організацію, стимулювання і контроль). У ній комплексно 

представлені такі аспекти пізнавальної діяльності, як сприйняття, осмислення 

і практичне застосування. 

Кожен з зазначених методів організації навчально-виховної діяльності 

володіє не тільки інформаційно-навчальним, але й мотиваційним впливом. У 

цьому сенсі можна говорити про стимульно-мотиваційну функцію будь-

якого методу навчання. 
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Спеціальні дослідження, присвячені проблемі формування 

пізнавального інтересу в учнів, показують, що інтерес у всіх його видах і на 

всіх етапах розвитку характеризуються трьома обов'язковими моментами:  

 позитивними емоціями по відношенню до діяльності; 

 наявністю пізнавальної складової цих емоцій; 

 наявністю безпосереднього мотиву, що йде від самої діяльності. 

Відповідно до цього можна стверджувати, що в процесі трудового 

навчання важливо забезпечити виникнення позитивних емоцій по 

відношенню до навчально-виховної діяльності, до її змісту, форм і методів 

реалізації. Емоційний стан завжди пов'язаний з переживанням душевного 

хвилювання: відгуку, співчуття, радості, гніву, подиву. Саме тому до 

процесів зосередження уваги, запам'ятовування, осмислювання завжди 

підключаються глибокі внутрішні переживання особистості, які 

інтенсифікують ці процеси і збільшують ефективністьдосягнення 

поставлених цілей. 

Методи контролю і самоконтролю в трудовому навчанні займають 

значне місце. Усний контроль здійснюється шляхом індивідуального і 

фронтального опитування на заняттях. При індивідуальному опитуванні 

вчитель ставить перед учнем декілька запитань, відповідаючи на які він 

демонструє рівень засвоєння навчального матеріалу [2, с.34]. При 

фронтальному опитуванні вчитель підбирає серію логічно пов'язаних 

міжсобою запитань і ставить їх перед всією аудиторією, викликаючи для 

короткої відповіді тих чи інших учнів.У процесі організації навчально-

виховного процесу ці методи передбачають проведення контрольних робіт, 

творів, письмових заліків. Подібні роботи можуть бути як тривалими, так і 

короткочасними. Зважаючи на специфіку освітньої галузі «Технологія» в 

процесі контролю і самоконтролю навчальної діяльності учнів доцільним 

буде постановка практичних завдань орієнтованих на створення та захист 

творчих проектів та оцінку готових виробів. 
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Поряд з традиційними формами та методами організації трудового 

навчання в старшій школі окремої уваги заслуговують нестандартні заняття 

на яких відбувається поєднання різних форм навчання. Подекуди вони 

відіграють провідну роль у професійному самовизначенні учня, адже містять 

найрізноманітніший дидактичний арсенал. Серед найбільш поширених 

форми нестандартних занять можна виокремити такі:  

 Інтегрований урок. Як правило, такий урок проводять кілька 

вчителів. На такому занятті кожен вчитель-предметник намагається подати 

суть навчального матеріалу, зі свого, специфічного для кожного предмету 

погляду.  

 Урок-практикум. Мета проведення полягає в одержанні 

навчальної інформації з першоджерел. Ці заняття розвивають спеціальні 

вміння і навички, стимулюють пізнавальну активність і самостійність. Учні 

вчаться працювати з історичними документами, підручниками, періодичною 

пресою. На практикумі вдосконалюються спеціальні та загальнонавчальні 

вміння і навички, здійснюється застосування знань у нових ситуаціях.  

 Рольова гра. Вона вимагає від учнів прийняття конкретних 

рішень у проблемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко розроблений 

сценарій, головну частину якого необхідно доопрацювати учням. Отже, 

пошук вирішення проблеми залишається за учнем.  

 Кейс-метод. Завдання вчителя полягає в підборі відповідного 

реального матеріалу, а учні повинні вирішити поставлену проблему і 

сприйняти реакцію оточуючих на свої дії. При цьому необхідно розуміти, що 

можуть мати місце й інші способи вирішення проблеми. Тому вчитель 

повинен допомогти учням у дискусії, а не нав’язувати свою думку.  

 Метод проектів. Проектування в загальному його розумінні – це 

науково обґрунтована побудова системи параметрів майбутнього об’єкта чи 

якісно нового стану існуючого проекту прототипу передбачуваного або 

можливого об’єкта стану чи процесу. Сьогодні метод проектів вважається 
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одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для 

творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, 

сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Метод проектів 

орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну чи 

групову, яку учні виконують протягом певного проміжку часу. Цей підхід 

органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів 

завжди припускає розв’язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного 

боку, використання різноманітних методів і засобів навчання, а з іншого, 

інтегрування знань й умінь з різних галузей науки, техніки, технології, 

творчих галузей [1, с.209].   

В  концепції профільного навчання в старшій школі визначено, що 

освіта в старшій школі має функціонувати як профільна. Це створюватиме 

сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і 

потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид 

майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує 

принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює 

можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. [5, с.84]. Зважаючи на 

це, актуальною проблемою сьогодення є професійне самовизначення учня у 

процесі трудового навчання, адже ця освітня галузь є найбільш прикладною і 

дотичною широкого кола професій. Визначена мета досягається шляхом 

реалізації особистісноорієнтованогопідходу до учня. Головні пріоритети 

такого навчання розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, 

моральних цінностей підготовка старшокласника до самореалізації, 

самостійного мислення, прийняття важливих для себе рішень. Завдання 

профільної школи в цьому контексті  виховати активну, творчу особистість, 

здатну вести самостійний пошук, робити власні відкриття, вирішувати 

проблемні завдання, приймати рішення і нести за них відповідальність. 

Зазначенні завдання вирішуються на уроках трудового навчання через 

отримання школярами знань про сучасну техніку та технології,підготовка до 
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життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного 

високотехнологічного інформаційного суспільства, набуття життєво 

необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і 

сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури, 

вихованні культури праці [3, с.2]. Важливим аспектом у підготовці 

єоволодіння випускниками знаннями в області практичного застосування 

теоретичних знань з технологій; забезпечення всебічного гармонійного 

розвитку особистості старшокласників та стимулювання їхнього прагнення 

до самоосвіти. 

У викладанні «Технологій» слід дотримуватися теорій розвивального 

та проблемного навчання, поєднувати проблеми галузі з іншими науками 

природничо-математичного циклу, застосовувати знання, вміння та навички, 

отримані на уроках з інших предметів для формування професійної мотивації 

учня [4, с.5]. У процесі здійснення навчально-виховної діяльності достатню 

увагу слід приділити  використанню сучасних інформаційних технологій, які 

забезпечать рівний доступ учнів до цільових освітніх ресурсів. 

Для всебічного розвитку особистості старшокласника, розвитку його 

розумової діяльності та професійної мотивації необхідно включати учнів у 

суспільно-значиму практичну діяльність(громадська експертиза, проектна 

діяльність, дослідницька робота, професійні проби, робота на пришкільному 

господарстві, виступи перед однолітками, батьками, доповідіна науково-

практичних заходах,участь у роботі гуртків тощо). Все це дає можливість 

сприймати навчально-виховний процес,як єдину комплексну систему, а не 

розрізненим на окремі дисципліни і відірваним від життя. Завдяки такому 

підходу в учня формується цілісна картина світу, яка допомагає йому робити 

правильний усвідомлений вибір свого подальшого професійного шляху.  

Дослідниками було встановлено, що для учнів основними мотивами у 

виборі професії є: соціальна значимість і престиж, матеріальна 

зацікавленість, наслідування батькам, близьким, знайомим, інтерес до 
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професії, наявність спеціальних здібностей, інтерес до шкільного предмету, 

можливість творчості, новизни [6, с.91]. 

Стійкий інтерес учнів до предмета, з одного боку може чинитизначний 

вплив на вибір професії, а з іншого, може позитивно впливати на розвиток 

пізнавального інтересу до трудового навчання. Значить, при формуванні 

інтересу до світу професій, можна підвищувати не тільки рівень знань учнів, 

а й навчальну успішність в цілому. 

Один з найголовніших змістовних компонентів профорієнтаційної 

роботи на уроках трудового навчанняє профінформація (професійне 

просвітництво). Профінформаційна робота передбачає повідомлення учням 

відомостей про різні професії в галузі «Технології», їх відмінні особливості, 

значення для суспільства, потреби в кадрах на ринку праці, умовах 

професійної діяльності, вимогах, які ставить професія до психофізіологічних 

якостей особистості, способи і шляхи оволодіння професією. До даного 

напрямку також відноситься робота з озброєння школярів елементарними 

професійними вміннями та навичками. Професійне просвітництво можна 

проводити із застосуванням розповіді або бесіди про професії, пов'язані з 

освітньою галуззю «Технології»; використанням практичних робіт, 

демонстрацією інструментів, технологічних операцій та продуктів праці. 

Виконання школярами творчих робіт, які торкаються прикладних 

аспектівтрудового навчання, сприяє розвитку інтересу до «Технологій» як 

галузі практичної діяльності і позитивно впливає на процес професійного 

самовизначення.  

Велике значення для професійного самовизначення в процесі 

трудового навчання має використання ігрових методівпрофорієнтаційних 

рольових ігор та вправ.Пізнавальні ігри як метод набувають великого 

значення для стимулювання та формування інтересу до знань (ігри-подорожі, 

вікторини тощо). Пізнавальні ігри можуть набувати характеру рольових ігор, 

які користуються особливим успіхом у старшокласників (вивчення курсів 
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«Основи економічних знань», «Людина і суспільство», «Людина і 

технології», «Етика» тощо). У грі обов'язково повинні бути ведучі, виконавці, 

експерти, глядачі. 

Планувати профінформаційну роботу в школі, зокрема з професійну 

пропаганду і подальшу професійну агітацію, слід відповідно до попередньої 

професійної діагностики. Такий підхід забезпечить свідоме ставлення учнів 

до вибору професії. Отже, в цій галузі можна виокремити такі основні 

напрямки роботи: 

 професійне просвітництво передбачає формування цілісного, 

багатопланового уявлення учнів про економіку країни, її промисловість, 

підприємства, професії; 

 в процесі здійснення профінформаційної роботи необхідно 

враховувати регіональні особливості розвитку галузей економіки та 

виробництва, сформовані трудові традиції, наявність професійних 

навчальних закладів; 

 профінформаційна робота зі старшокласниками маєґрунтуватися 

на реальних потребахринку праці.  

Ознайомлення зі світом професій слід тісно пов'язувати з 

професійними інтересами, схильностями і здібностями учнів. Зміст роботи з 

профінформації має враховувати склад учнів за віком та статтю. 

Складовою частиною профінформації є професійна пропаганда, а 

основними формами її проведення  зустрічі з представниками різних 

професій, лекції про галузі народного господарства, виробництва та 

професійний світ. 

Консультації щодоособливостей окремих професій та специфіки 

професійної діяльності  проводяться і на уроках трудового навчання, і в 

позаурочний час, як правило, у формі індивідуальних або групових бесід 

вчителя з учнями, екскурсій і т.п. Така робота дозволяє вчителю трудового 

навчання планомірно і органічно пов'язувати професійну пропаганду зі 
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змістом навчального предмета. До основних форм ознайомчої 

профорієнтаційної роботи, за допомогою яких здійснюється професійне 

просвітництво і професійне виховання школярів, відносяться 

профінформаційний урок; екскурсії; зустрічі з фахівцями; тематичнівечори; 

профорієнтаційні бесіди; диспути, конференції; конкурси, олімпіади, 

предметні тижні; гуртки, факультативи; шкільні трудові об'єднання. 

Для забезпечення допомоги учням у свідомому виборі професії на 

уроках трудового навчання доцільно знайомити школярів з різними видами 

праці і професіями, вивчати схильності, особливості та професійні інтереси 

учнів, формувати у них суспільно значущі мотиви вибору професії, 

консультувати учнів з питань, пов'язаних з продовженням освіти і 

працевлаштуванням. [7, с.26] 

Таким чином, в роботі старшої школи з професійного самовизначення 

учнів в процесі трудового навчання можна виділити наступні напрямки: 

 професійне просвітництво  ознайомлення учнів з областями 

трудової діяльності, професіями та спеціальностями; 

 професійне виховання  формування в учнів стійких професійних 

інтересів до тієї чи іншої професії; 

 професійна активація  створення умов для практичної проби сил 

в різних сферах діяльності; 

 професійна діагностика школяра  вивчення особистості учня з 

метою професійної орієнтації, формування трудових і професійних інтересів; 

 педагогічна профконсультація - розповідь учневі про види 

трудової діяльності, професії та спеціальності, найбільш відповідні його 

якостям, знанням і нахилам. 

Успіх професійної орієнтації на уроці трудового навчання багато в 

чому залежить від уміння вчителя інтегрувати профорієнтаційний матеріал з 

програмним матеріалом, сформувати позитивне ставлення у школярів до 

праці, від його знань і володіння методами навчання. Водночас ефективність 
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профорієнтаційної роботи залежить і від змісту профорієнтаційного 

матеріалу і особливості його інтеграції в змістову лінію предмета.  

Для розробки занять спрямованих на формування професійної 

мотивації та професійного самовизначення необхідно: 

 визначити у навчальних програмах тематичні блокидо  яких 

доцільно включити профорієнтаційний матеріал;  

 виявити ідентичність окремих видів навчальної діяльності з 

метою формування складних умінь, що становлять сутність окремих видів 

професійної діяльності; 

  визначити форми подачі профорієнтаційного матеріалу, 

найбільш відповідного змісту тієї чи іншої теми; способи включення в 

навчальний процес спеціально підготовленої інформації, що забезпечує 

ознайомлення учнів з окремими ознаками професійної праці і умовами 

професійної діяльності; 

 модернізувати методику викладання з метою доповнення її 

конкретними способами і формами організації навчально-виховного процесу, 

в ході якого учні зможуть ближче ознайомитися з окремими напрямами і 

способами реалізації професійної діяльності; 

 вивчити інформаційні джерела про основні професії, що пов'язані 

з програмним матеріалом з даного предмета; 

 вивчити нові педагогічні та інформаційні технології та технічні 

засоби навчання, розраховані на збагачення творчого потенціалу особистості; 

 враховувати психологічні аспекти профорієнтаційної роботи зі 

старшокласниками. 

Профорієнтаційна робота в процесі трудового навчання має бути 

спрямована на здійснення учнями первинного елементарного аналізу 

професії. Вона повинна чітко визначити два основних моменти: зміст 

професії та необхідні для неї здібності і уміння. 
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Висновки.Реалізуючи навчально-виховний процес вчителі-

предметники можуть не лише викладати відповідний матеріал, але й 

знайомити учнів з професіями в яких їх предмет відіграє ключову роль. В 

процесі викладання предмету необхідно акцентувати увагу учнів на ті 

сторони знань і навиків, які мають практичне значення для сучасної 

виробничо-трудової діяльності, сформувати у них вірне розуміння 

суспільного характеру цих знань і навиків, пробудити до них пізнавальний 

інтерес. Необхідно захопити школярів перспективою практичного 

застосування отримуваних ними знань. Саме усвідомлення практичного 

значення шкільного предмету, його місця в трудовій діяльності формує 

інтерес до предмету, а разом з ним і до професій, науково-теоретичну основу 

яких він складає. Для проведення профорієнтаційної роботи в процесі 

трудового навчання, вчитель повинен мати теоретичну та практичну 

підготовку. Теоретична підготовка включає: знання цілій, задач 

профорієнтації, методів її реалізації в умовах відповідного предмета, 

психолого-педагогічні основи проблеми. Практична підготовка включає: 

знання методики профорієнтаційної роботи в умовах викладання трудового 

навчання, вмінь та навиків проведення різних заходів (бесіди, зустрічі, іги, 

екскурсії тощо). 
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