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Анотація. У статті представлено структуру соціально-професійної 

орієнтації молоді у процесі наскрізної технологічної підготовки. Увага 

акцентується на основних проблемах, з якими зустрічається молодь після 

закінчення школи, які суттєво впливають на вибір професії і кар’єрне 

зростання. Розкриваються складові запропонованої структури. Акцентується 

увага на професійній просвіті молоді як одному з компонентів даної 

структури. Представлений блок наскрізної технологічної підготовки молоді у 

вигляді п’яти сходинок: початкова, середня, вища, післядипломна, науково-

дослідна ланки. Виокремлені основні організаційно-педагогічні умови, що 

сприяють професійному самовизначенню молоді. Запропоновані ефективні 

форми, методи і засоби профорієнтаційної роботи з молоддю на усіх ланках 

наскрізної підготовки. У статті представлене візуальне зображення моделі 

запропонованої системи. 
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Аннотация. В статье представлена структура социально-

профессиональной ориентации молодежи в процессе сквозной 

технологической подготовки. Внимание акцентируется на основных 

проблемах, с которыми сталкивается молодежь после окончания школы, 

которые существенно влияют на выбор профессии и карьерный рост. 

Раскрываются составляющие предложенной структуры. Акцентируется 

внимание на профессиональном просвещении молодежи как одном из 

компонентов данной структуры. Представленный блок сквозной 

технологической подготовки молодежи в виде пяти ступеней: начальная, 

средняя, высшая, последипломная, научно-исследовательская. Выделены 

основные организационно-педагогические условия, способствующие 

профессиональному самоопределению молодежи. Предложены эффективные 

формы, методы и средства профориентационной работы с молодежью на 

всех звеньях сквозной подготовки. В статье представлено визуальное 

изображение модели предложенной системы. 
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Annotation. The paper presents the structure of social and professional 

orientation of young people in the process of continuous technology training. 

Attention is focused on the major challenges that the youth meets after school, 

which significantly influence the choice of profession and career. In the paper 

revealed components of the proposed structure. Attention is focused on the 

professional education of youth as one of the components of the structure. A block 

of continuous technological training young people in five steps: primary, 

secondary, higher, postgraduate, research managers. In the paper examined the 

major organizational and pedagogical conditions that promote professional self-

youth. The efficient forms, methods and means of vocational guidance work with 

young people at all levels of continuous training. The paper presents a visual view 

of the model of the proposed system. 
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Постановка проблеми. 
В умовах переходу до ринкової економіки, через різку зміну характеру та 

форм соціальних відносин, злам звичних стереотипів життєдіяльності, втрату 

багатьма людьми соціального статусу і невизначеність перспектив розвитку 

як для суспільства в цілому, так і для кожного особисто, виникли серйозні 

труднощі, з якими тисячі людей не можуть впоратись самостійно. Соціальне 

напруження обумовило ситуацію, коли випускник школи стоїть перед 

вибором своєї майбутньої професії. 

Невід’ємною складовою державної політики у галузі освіти є створення 

відповідних умов для здійснення наскрізної технологічної освіти, яка 

забезпечуватиме поєднання фахової підготовки особистості з ґрунтовною 

основою загальноосвітніх знань та сприятиме забезпеченню безперервності 

навчання протягом усього життя. 

Україна належить до країн з достатньо-високим науковим рівнем, вона 

має важливі практичні та теоретичні здобутки у різноманітних галузях життя, 

стрімко збільшує свій науковий потенціал. Саме тому актуальним є 

забезпечення таких умов, які б сприяли не тільки зростанню цього 

потенціалу, а й привабливості української освіти для абітурієнтів різних 

навчальних закладів. Насамперед проблему наскрізної підготовки можна 

розглядати з точки зору отриманого результату. Щодо результату, то умовно 

вважаємо, що це висококваліфікований спеціаліст. 

Зміни, що відбуваються на ринку праці, ставлять нові вимоги до 

професійного самовизначення старшокласників. Сучасна нестабільна 

соціально-економічна ситуація і відповідні зміни ринку праці сприяють 

більш ранньому професійному самовизначенню молоді. У зв’язку з цими 

обставинами усвідомлення старшокласниками майбутнього професійного 

напряму повинно відбуватися до моменту закінчення школи.  
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Мета статті. 

Охарактеризувати структуру соціально-професійної орієнтації 

старшокласників у процесі наскрізної технологічної підготовки. 

Аналіз останніх публікацій. 
Проблемі вибору старшокласниками майбутньої професії присвячена 

значна кількість педагогічних досліджень. Так у працях Є. Клімова, 

Г. Костюка, Є. Павлютенкова, М. Пряжнікова, В. Симоненка, С. Кістякової, 

Б. Федоришина зосереджена увага на психолого-педагогічних та 

організаційних основах підготовки молоді, що навчається, до вибору 

професії. У роботах П. Атутова, В. Бутенка, Л. Гуцан, М. Піддячого, 

В. Синівського, В. Сидоренка, М. Тименка, В. Титаренко, М. Янцура та 

інших дослідників розкриваються особливості здійснення профорієнтаційної 

роботи та підготовки школярів до професійного самовизначення у 

навчально-виховному процесі школи. Різні аспекти професіонального 

становлення досліджують Є. Бондарева, Т. Крюкова, В. Тарасова, Е. Зеєр,  

Ю. Кулюткін та ін. 

Питання соціально-професійної орієнтації вивчалися у дослідженнях 

В. Доротюк, М. Піддячого та ін. 

Наскрізна технологічна підготовка у навчально-науковому комплексі 

вивчається з позицій системного підходу. Обґрунтування доцільності 

здійснення педагогічних досліджень на системних засадах можна знайти в 

наукових працях Б. Гершунського, В. Загвязинського, В. Краєвського, 

Н. Кузьміної, Г. Селевка та ін. 

Виклад основного матеріалу. 

 У час глобальних перетворень в освіті, що спричинені інтеграцією 

міждисциплінарних зв’язків набуває великого значення поступовість і 

поетапність здобуття вищої освіти, а також працевлаштування відповідно до 

обраного фаху чи спеціалізації. Невід’ємною у поетапності здобуття освіти 

має бути профорієнтаційна робота з молоддю як один із потужних важелів у 

кар’єрному зростанні. 

На сьогодні є великою проблемою, коли випускники вищих навчальних 

закладів обирають майбутнє місце роботи не за спеціальністю чи фахом, що 

здобули, а з інших причин чи міркувань, що суперечать професійному 

зростанню. 

Така ситуація викликана відсутністю професійної просвіти молоді. 

Важливість цього компонента з соціальної точки зору полягає в тому, що 

завдяки йому розширюються межі свободи вибору професії: чим більше знає 

молода людина про різноманітні види виробництва та професії, про умови 

праці, про те, де можна навчитися тій чи іншій спеціальності, і т. ін., тим 

більш свідомим буде її вибір. 

Численні дослідження показують, що молодь по закінченню школи стоїть 

перед вирішення таких нагальних проблем. 

По-перше, не володіють знаннями про професії, ринок праці в загальному 

розумінні, і в регіоні, зокрема. 



Theory and methods of educational management № 3(14) 

По-друге, не знають про власні ресурси та можливості, про відповідність 

між уподобаннями і здібностями. 

По-третє, не мають навичок по відношенню до планування здобуття 

професії і професійного зростання. 

Для вирішення цих і інших проблем, з якими доводиться зустрічатися 

сучасній молоді пропонуємо модель структури соціально-професійної 

орієнтації у процесі наскрізної підготовки. 

Запропонована модель спирається на принципи, такі як формування 

ключових компетентностей (базовий компонент процесу соціально-

професійної орієнтації); принцип неперервності профорієнтації; системності 

інформації; особистісно-орієнтованого підходу до професійного 

самовизначення. 

Головним об’єктом цієї моделі є особистість, яка потребує кваліфікованої 

допомоги у формуванні знань, особистих якостей, внутрішніх мотиваційних 

настанов, що дозволяють повною мірою сприяти саморозвитку і 

самоактуалізації особистості. 

Метою, що закладена в модель є спрямування молоді в систему 

соціальних і професійних відносин для професійного самовизначення. 

Поставлена мета пов’язана з поглядами дослідників, що вивчають проблеми 

соціально-професійної орієнтації, розглядаючи її як процес спрямування 

особистості в систему соціальних і професійних відносин, на різних етапах 

розвитку із врахуванням вікових особливостей, завдяки формуванню 

компетентностей, які дозволяють їй функціонувати в умовах швидкозмінного 

середовища [2]. 

Для досягнення мети спочатку пропонується провести професійну 

просвіту молоді, що включає професійну інформацію, професійну 

пропаганду та професійну агітацію. Ці компонети мають внутрішні зв’язки. 

Мета їх полягає у наданні молоді загальної інформації про найбільш 

поширені професії, способи та умови оволодіння ними, пропаганда 

суспільної значимості тих професій, у яких в даний час відчуває гостру 

потребу суспільство. Ці знання молодь отримує також із ЗМІ, мережі 

Інтернет, від знайомих, родичів тощо.  

Варто наголосити, що при цьому відомості про зміст професій та їх 

значимість іноді бувають настільки спотвореними, що в результаті може 

сформуватись невиправдане уявлення про престижність одних та 

непрестижність інших професій.  

Тоді як завдання професійної інформації, професійної пропаганди і 

професійної агітації полягає в тому, щоб запобігти цьому і забезпечити 

об’єктивний характер профорієнтаційної роботи. 

В. Синявський характеризує професійну інформацію як науково-

практичну систему, спрямовану га формування професійних інтересів, 

ставлень і намірів особистості щодо свого професійного самовизначення, 

ознайомлення із сучасними професіями, їх змістом, вимогами до працівника, 

потребами ринку праці в кадрах та ін. [5]. 
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З допомогою цієї системи учні знайомляться з різними професіями, 

пов'язаним із ними змістом трудової діяльності, з вимогами, які ці професії 

пред'являють людині, а також з тим, де ними можна оволодіти. А також 

виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, 

вміння зіставити їх з вимогами професії, до якої вони мають інтерес і нахили, 

щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної 

діяльності в обраній галузі праці. 

Інформують учнів про конкретну професію, використовуючи 

професіограму. 

Професіограма – система інформації про соціально-економічні, 

технологічні, санітарно-гігієнічні та педагогічні аспекти професії, її 

психологічні й психофізіологічні властивості та якості, що необхідні й 

достатні для успішного оволодіння і ефективного виконання конкретної 

професійної діяльності [5]. 

Зміст професіограми передбачає розкриття таких питань: 

1. Як називається робота, у чому її суть? (Назва роботи, спеціальності, 

професії, посади, можливого робочого місця, тобто опис істотних 

характеристик і видових особливостей праці). 

2. Яка ефективність і мета роботи? 

3. Що є предметом праці? 

4. У який спосіб виконується робота? 

5. На основі чого вона здійснюється? 

6. Які критерії оцінки результатів праці? 

7. Яка кваліфікація потрібна для роботи? 

8. За допомогою яких засобів виконується робота? 

9. В яких умовах виконується робота? 

10. Яка організація праці? 

11. Яка кооперація праці? (Хто, що і з ким виготовляє?) 

12. Яка інтенсивність праці? 

13. Які моменти небезпеки та відповідальності трапляються в процесі 

роботи? 

14. Яку вигоду дає робота працівникові? (Зарплата, премія, пільги, 

моральне задоволення, суспільне визнання.) 

15. Які вимоги і обмеження характерні для роботи? [1]. 

Практичною метою професіографування є забезпечення професіоналізації 

праці та профорієнтації особистості майбутнього фахівця, а також 

формування та розвиток необхідних особистісних характеристик, творчих та 

професійних якостей майбутнього спеціаліста, що забезпечить ефективність 

результатів вирішення професійних завдань, які виникатимуть в ході 

виконання певного виду діяльності [4, с. 428–429]. 

Поряд із профінформацією застосовують професійну пропаганду, що 

направлена на формування любові до будь-якого виду діяльності, 

ознайомлення спочатку з простими професіями, а потім і з більш складними 

в залежності від віку та знань молодої людини, з урахуванням потреб 

суспільства та країни в цілому. Важливо також, щоб пропаганда була 
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глибокою по змісту, володіла силою емоційного впливу, піднімала престиж 

непопулярних в очах молоді професій (сфери обслуговування, комунального 

господарства, легкої та харчової промисловості, деяких 

сільськогосподарських спеціальностей). 

К. Платонов вважає професійну пропаганду процедурою, направленою на 

привернення уваги молоді до тих необхідних суспільству професій, які 

найбільш затребувані на сучасному ринку праці і формування у неї інтересів 

і потягів до цих професій [3]. 

Відносно наступної складової моделі структури соціально-професійної 

орієнтації молоді у процесі наскрізної підготовки, а саме: форм, методів і 

засобів профорієнтації, то найбільш часто уживаними такими одиницями у 

навчальних закладах різних типів і рівнів акредитації є: 

- форми: урок, заняття, індивідуальні і групові консультації; 

профорієнтаційні ігри, ситуації, тренінги, вправи, бесіди, лекції, зустрічі, 

різного типу виховні заходи (Дні кар’єри, Ярмарки вакансій та ін.) тощо; 

- методи: самоаналіз, аналіз професій, практична проба сил, 

інтерв’ювання, спостереження, анкетування, експертна оцінка, пошукові 

ситуації, лабораторно-практичні роботи, творчі завдання, моделювання 

професійної діяльності та ін.; 

- засоби: професійна інформація, психодіагностика тощо. 

Ключовим елементом моделі структури соцільно-професійної орієнтації є 

наскрізна технологічна підготовка молоді, під якою розуміємо становлення 

особистості в системі учень-студент-фахівець, що передбачає створення 

інтегрованих міждисциплінарних зв’язків, врахування поступовості у 

здобутті вищого освітнього статусу. 

Враховуючи поетапність профорієнтаційної роботи А. Вайсбурга, стадії 

становлення професіонала за Є. Клімовим, а також ступеневість у здобутті 

освіти пропонуємо розподілити наскрізну технологічну підготовку молоді на 

п’ять ланок, зокрема, початкова ланка, що представлена 10–11 класи 

загальноосвітніх навчальних закладів; середня ланка – професійно-технічні 

навчальні заклади, коледжі, інститути техніко-технологічних напрямів; вища 

ланка – класичні, технічні і педагогічні університети; післядипломна ланка – 

інституту післядипломної освіти, університети, служба зайнятості; науково-

педагогічна ланка (науково-дослідні установи, університети класичні, 

галузеві, педагогічні). 

На кожній ланці здійснюється професійна просвіта молоді у вигляді 

професійної інформації, професійної пропаганди і агітації, тільки коло 

професій, обирається відповідно до рівня підготовки. 

Варто зауважити, що кількість молодих людей, які після початкової ланки 

переходи муть від ланки до ланки буде різною, бо не усім вдасться дістатися 

науково-педагогічної ланки, яка має на меті підвищення рівня підготовки до 

наукового ступеня кандидата або доктора наук. Та тим не менш і уподобання 

у молоді до того чи іншого виду діяльності переходячи від ланки до ланки 

може змінюватися. Бо пошук людиною самої себе триває протягом життя. 
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Окрім професійної інформації на кожній із запропонованих ланок 

неперервної освіти з молоддю здійснюється також професійна діагностика, 

професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація. Усі ці 

складові профорієнтаційної роботи з молоддю покликані допомогти у виборі 

професії, враховуючи власні інтереси і інтереси суспільства.  

Таким чином у запропонованій структурі профорієнтацію розглядаємо у 

двох площинах, як послідовну і закономірну зміну етапів роботи в 

залежності від етапу становлення професіонала і як напрями роботи в 

залежності від практичних задач чи від запиту. 

Професійне самовизначення молоді у процесі наскрізної технологічної 

підготовки можливе за рахунок взаємодії двох середовищ освітнього і 

соціального. Освітнє середовище поділяється на внутрішнє (життєвий досвід 

особистості) і зовнішнє (вплив на особистість з допомогою педагогічних 

технологій). Щодо соціального середовища, то ним виступають соціально-

економічні умови, потреби ринку праці, медичні та фізіологічні умови тощо. 

Невід’ємним елементом даної моделі є організаційно-педагогічні умови, 

які поєднують увесь процес професійного самовизначення молоді від 

поставленої мети і до результату. 

У науково-педагогічні літературі є чимало досліджень, в яких наводиться 

перелік цих умов. Найбільш прийнятним для розкриття даного аспекту 

порушеної проблеми є перелік, запропонований у дослідженнях 

В. Туташинського. 

Зокрема, різноманітність форм проведення профорієнтаційної роботи, що 

сприяють зацікавленому ставленню учнів до вибору професії; 

індивідуальний підхід з підготовки учнів до професійного самовизначення; 

професіографічний характер профорієнтаційних заходів; активізація 

пізнавальної діяльності учнів у процесі профорієнтації; залучення учнів до 

практичної діяльності, наближеної до професійної; вивчення учнями курсу з 

вибору професії та забезпечення його зв’язку з іншими предметами; 

використання методів діагностики та застосування комп’ютерної техніки в 

проведенні профорієнтаційної роботи та інші [6]. Також на зазначені умови 

великий вплив мають соціальні і економічні. 

З іншого боку на мету і результат запропонованої моделі структури 

впливає нормативно-правова база соціально-професійної орієнтації. 

Головним документом є Концепція державної системи професійної 

орієнтації. Актуальними: Положення про професійну орієнтацію молоді, що 

навчається; Положення про організацію професійної орієнтації населення; 

Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про соціальні 

послуги» тощо. 

Досягнення результату, що полягає у професійному самовизначенні з 

урахуванням нахилів, здібностей, рівня підготовки старшокласника, можливе 

при взаємодії усіх елементів запропонованої моделі структури.  

Візуальне зображення моделі структури соціально-професійної орієнтації 

молоді у процесі наскрізної технологічної підготовки подане на рис. 1. 
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Мета: спрямування старшокласника в систему соціальних і 

професійних відносин для професійного самовизначення 

Професійна просвіта молоді 

Форми, методи, засоби профорієнтації 

Наскрізна технологічна підготовка молоді 

  

Початкова ланка (ЗНЗ 10-

11 кл.) 

Середня ланка (ПТУ, коледжі, інститути 

техніко-технологічних напрямів) 

Вища ланка (університети класичні, 

галузеві, педагогічні) 

Післядипломна ланка (інститути післядипломної 

освіти, університети, служба зайнятості) 

Науково-дослідна ланка (науково-дослідні установи, 

університети класичні, галузеві, педагогічні) 

Освітнє середовище  

Моніторинг, діагностика, контроль 

Результат: професійне самовизначення з урахуванням нахилів, 

здібностей, рівня підготовки старшокласника 
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  Соціальне середовище (соціально-економічні умови, потреби ринку 

праці, медичні та фізіологічні умови) 
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Взаємодія соціального і освітнього середовищ 

Рис. 1. Модель структури соціально-професійної орієнтації молоді у процесі 

наскрізної технологічної підготовки 

Висновок. Спираючись на виявлені проблеми, які виникають перед 

випускниками школи щодо професійного самовизначення і сучасний стан 

справ у державі щодо необхідності підготовки фахівців із затребуваних на 

ринку праці професій, а також різні підходи до ступеневої освіти, дали 

підстави до пошуку оптимальних шляхів розв’язання нагальних проблем. 

У зв’язку з цим було обрано метод моделювання, як один із ефективних 

методів, який використовують у психолого-педагогічних дослідженнях. 

Запропонована у статті модель структури соціально-професійної 

орієнтації молоді у процесі наскрізної технологічної підготовки є цілісним 

утворенням, що покликане сприяти професійному самовизначенню 

старшокласників з урахуванням їх нахилів, здібностей, рівня підготовки.  

Список використаних джерел: 

1. Гуцан Л. А. Ефективна профорієнтаційна робота – крок до вибору 

майбутньої професії : [проф. орієнтація учн. молоді] / Гуцан Л. А. 

// Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. 

наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. 

кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 77–85. – 

Бібліогр.: 5 назв. 

2. Піддячий М.І. Соціально-професійна орієнтація учнів як напрям у 

підручникотворенні /М.І. Піддячий //Проблеми сучасного підручника: зб. 

наук. праць. – К.: Педагогічна думка, 2013. – Вип. 13. – С. 126 – 140. 

3. Платонов К.К. Структура и развитие личности /К.К. Платонов. – М., 

1986. – 321с. 

4. Романова Е. С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 

профессиограммы / Е. С. Романова. – СПб. : Питер, 2008. – 464 с. 

5. Синявський В. В. Психодіагностичне і професіографічне забезпечення 

професійного навчання як важливий чинник підвищення його ефективності : 

[психодіагност. обстеження при проф. самовизначенні і навчанні] 

/ Синявський В. В. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. унт 

ім. М. Гоголя [та ін.]. − Ніжин, 2004. − № 4. − С. 207−211. 

6. Туташинський В.І  Організаційно-педагогічні основи професійної  

орієнтації учнів в умовах профільного навчання. //Народна освіта. –  №16. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //  www. narodnaosvita. Kiev.ua / 

vupusku /16. 

 

 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12


Theory and methods of educational management № 3(14) 

 


