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СучаСні тенДенції та пРОблеми у піДГОтОВці учніВ  
ДО ВибОРу пРОФеСії В наВчальнОму пРОцеСі

анотація. У статті здійснено аналіз ситуації на ринку праці та вказано вимоги до сучасного професіо-
нала. Автором розглянуто основні проблеми та труднощі, що виникають в учнів на етапі професійного 
самовизначення. Висвітлено роль профорієнтаційної роботи в школі та на уроках трудового навчання 
зокрема. Простежено вплив професійної орієнтації на усвідомлений вибір професії учнями та подальший 
кар’єрний розвиток особистості. Прослідковано, що у процесі професійного самовизначення для учнів-
ської молоді велике значення має мотивація та престиж професії, що відіграють велику роль на етапі 
професійного вибору. Для допомоги учням у виборі професії в школі потрібно відбирати й удосконалю-
вати методи анкетування, застосовувати нові інформаційні технології, вивчати успішність, темперамент 
дитини, поповнювати матеріальну і технічну базу школи.
Ключові слова: ринок праці, вибір професії, професійна орієнтація, професійне самовизначення, 
професійна кар’єра.
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Summary. The article analyzes the situation on the labor market and outlines the requirements for a mod-
ern professional. The author deals with the main problems and difficulties that students face in the stage of 
professional self-determination. The current labor market in Ukraine is becoming more and more demanding 
for the personality of a professional as the number of new professions grows and the person is in competition. 
Therefore, at the present stage, one of the main tasks facing the school should be high-quality, systematic ca-
reer guidance with students, which would create the prerequisites for obtaining maximum results from future 
employment. The purpose of the article is to analyze the situation on the labor market and to highlight the 
main problems that students face in the stage of professional self-determination. The role of vocational guid-
ance in school and in vocational training lessons is highlighted. The influence of vocational orientation on the 
students' conscious choice of profession and further career development of the individual were also traced. It is 
revealed that in the process of professional self-determination for the youth of youth, the motivation and pres-
tige of the profession, which play a large role in the stage of choosing a profession, are of great importance. The 
main motives that determine the choice of profession and influence the formation of professional self-determi-
nation of a person are: family, values, inclinations, needs, interests and abilities. To help students in choosing 
a profession at school, it is necessary to select and improve the methods of questioning, to use new information 
technologies in professional orientation, to study the success, the temperament of the child, to supplement the 
material and technical base of the school, to equip with educational and methodical literature; to involve par-
ents more in educational problems; increase students' interest in learning; to establish a connection between 
the school and higher education institutions. Schools need to focus on intensifying career guidance, establish a 
system of career guidance activities so that students have the opportunity to determine their place in the world 
of professions and navigate the labor market.
Keywords: labour market, choice of profession, professional orientation, professional self-determination, 
professional career.

Постановка проблеми. В період змін 
в країні та умовах децентралізації моло-

дій людині особливо важко визначитися з ви-
бором майбутньої професії та навчальним за-
кладом. Ринок праці змінюється, а разом з ним 
існуючий перелік професій. Сьогодні з розви-
тком IT-сфери, технологій краси, агропромисло-
вості та альтернативної енергетики з’являються 
нові професії сьогодення та майбутнього, а також 
змінюються критерії відбору працівників.

Сучасний ринок праці в Україні становить 
все більші вимоги до особистості професіонала, 
оскільки росте кількість нових професій і люди-
на знаходиться в умовах конкуренції. Тому бага-
тьом людям, які перебувають в пошуку роботи чи 
то на якійсь займаній посаді потрібно постійно 

вдосконалюватися, підвищувати кваліфікацію, 
а можливо кому і змінити професію. Щоб випус-
книку школи було краще зорієнтуватися у ви-
борі професії, він повинен бути повністю обізна-
ний з різними видами професій та вимогами, які 
вони ставлять до працівника, а це один із шансів 
вдало обрати навчальний заклад, а відповідно 
і майбутню професію.

Тому на сучасному етапі одним із основ-
них завдань, які стоять перед школою повинна 
бути якісна, системна профорієнтаційна робо-
та з учнями, яка створювала б передумови для 
отримання максимальних результатів від трудо-
вої діяльності в майбутньому.

аналіз сучасних досліджень і публікацій. 
Над проблемою підготовки молодого поколін-
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ня до професійного самовизначення працювало 
і працює багато дослідників. Загальні підходи до 
розбудови теоретичних основ системи професійної 
орієнтації учнівської молоді знайшли своє відобра-
ження в теоретичних і прикладних дослідженнях 
вітчизняних та зарубіжних учених: Є. Клімова, 
І. Назімова, Д. Закатнова, М. Захарова, Е. Зеєра, 
В. Зінченка, Л. Йовайші, В. Сидоренка, Є. Павлю-
тенкова, М. Янцура, А. Вайсбурга, В. Мадзігона, 
П. Атутова, М. Пряжнікова, К. Платонова, О. Са-
зонова, Б. Федоришина, С. Чистякової, А. Маслоу, 
Дж. Сьюпера, Дж. Холланда та інших.

Проблему професійної орієнтації на уроках тру-
дового навчання та технологій розглядали у сво-
їх працях науковці В. Сидоренко, В. Харламенко, 
Т. Белан, М. Янцур, С. Чуприна, С. Ящук та інші.

Виділення раніше невирішених частин 
загальної проблеми. Проте, попри таку ува-
гу різних дослідників до професійної орієнтації 
молодого покоління, все ж залишається незадо-
воленість молоддю у виборі спеціальності, а без-
робіття та плинність кадрів, свідчать про те, що 
питання вибору професії з позиції сьогодення по-
требує особливої уваги.

мета статті – проаналізувати ситуацію на 
ринку праці та висвітлити основні проблеми, що 
виникають в учнів на етапі професійного само-
визначення.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сучасній молоді досить складно зорієнтувати-
ся у широкому світі сучасних професій і здійснити 
вибір майбутньої професійної діяльності з ураху-
ванням свого покликання, своїх нахилів та зді-
бностей. Останнім часом у навчальних закладах 
послабилася робота з профорієнтації учнів, втра-
чаються зв'язки з виробництвом, що негативно 
впливає на професійне спрямування та розвиток 
професійного самоусвідомлення молоді [1, с. 4].

Розвиток системи освіти має орієнтуватися на 
довгострокові перспективи ринку праці та коре-
люватися з його середньостроковими тенденці-
ями. Крім того, глобалізація економіки запро-
ваджує у життя принципово нові процеси, які 
постійно проявляються у посиленні ролі знань 
та розширенні сфери освітніх послуг, що стають 
не просто найбільш затребуваними продуктами 
людської діяльності, а й одними з ключових чин-
ників соціально-економічного зростання. Дока-
зом цього є те, що Всесвітня торгова організація 
до переліку послуг, торгівля якими регулюється, 
зарахувала освіту [2, с. 70].

Виходячи на ринок праці, фахівці окрім те-
оретичних знань, повинні володіти навичками 
та вміннями практичної діяльності у відповідній 
сфері. Унікальність кожного окремого підприєм-
ства передбачає здобуття новим працівником осо-
бливих навичок роботи. Незважаючи на це, при 
працевлаштуванні фахівець з вищою освітою має 
показати роботодавцям свої професійні здібності 
та вміння ефективно працювати як у стандарт-
них, так і в непередбачуваних, ризикових ситуа-
ціях. Вміння швидко адаптуватись до нових умов, 
стресостійкість, комунікабельність, прагнення до 
навчання протягом усього життя є принциповою 
вимогою. Особливо цінуються спеціалісти, які во-
лодіють нестандартним мисленням, креативні, 
мають творчі здібності та вміють їх реалізувати 
у своїй професійній діяльності [3, с. 41].

Загальноприйнятими вимогами до фахівців, 
що є актуальними і за сучасних умов, є толерант-
ність, дисциплінованість, пунктуальність, впев-
неність у собі, уміння адекватно оцінювати вироб-
ничі ситуації. Незаперечною вимогою є наявність 
практичних навичок роботи з новітніми техноло-
гіями, у першу чергу – комп'ютерними [3, с. 42].

Несвоєчасність підготовки кваліфікованої 
робочої сили є серйозною перепоною на шляху 
забезпечення стійкого соціально-економічного 
розвитку. Насамперед, це пов'язано з тим, що ча-
совий лаг між попитом на працю та часом підго-
товки необхідних для економіки кадрів можливо 
подолати лише у рамках взаємодії суб'єктів рин-
ків праці та освіти. У цьому контексті запрова-
дження в економічну практику сучасних інстру-
ментів, форм і методів взаємодії суб'єктів ринків 
праці та освіти сприятиме розв'язанню проблеми 
розбалансування між обсягами підготовки (пере-
підготовки) та підвищення кваліфікації кадрів 
й попитом на них [2, с. 71].

Бербец В.В. спираючись на суспільну прак-
тику зазначає, що ринки праці та освітніх по-
слуг в Україні виявляються практично не 
пов’язаними: приблизно 50 % випускників вищих 
навчальних закладів працевлаштовуються не 
за спеціальністю, з якої здобули освіту; близько 
60 % випускників коледжів та 75 % випускників 
професійно-технічних навчальних закладів що-
річно виявляються не затребуваними підприєм-
ствами та організаціями. При цьому Бербец В.В. 
наголошує, що все це є наслідком відсутності або 
безсистемності в організації профорієнтаційних 
заходів школи [4, с. 148].

Янцур М.С. вважає, що основними характер-
ними труднощами профорієнтаційної роботи 
в загальноосвітніх навчальних закладах є від-
сутність науково обґрунтованої системи профо-
рієнтації учнівської молоді, сучасної науково-
методичної літератури з цієї проблеми; застарілі 
підходи до організації роботи; слабка матеріаль-
но-технічна база шкіл; втрата інтересу та дові-
ри до профорієнтаційних заходів з боку батьків 
та учнів; низький рівень знань і вмінь психоло-
гів та педагогів з профорієнтації та методики її 
проведення, відсутність педагогічних вишів, які 
б готували профорієнтологів для загальноосвіт-
ніх навчальних закладів [5].

Аналізуючи проблему професійного само-
визначення через оцінку стану системи профо-
рієнтації молоді Донецької області у 2010 році 
Н.С.Якимова [6] зазначала, що головною пробле-
мою на ринку праці країни є дефіцит кваліфіко-
ваної робочої сили, а саме – робітників, практич-
но у всіх галузях економіки, а також проблема 
кількісного і якісного дисбалансу між попитом 
та пропозицією на робочу силу. При цьому автор 
акцентувала увагу на недосконалості системи 
профорієнтації населення, яка мала б сприяти 
свідомому професійному вибору, інформувати 
молодь про існуючий світ професій та потреби 
ринку праці, що є головною причиною того, що 
молодь дедалі частіше стає безробітною через не-
стачу відповідних вакансій, відсутність досвіду 
роботи, недостатність робочих місць, що відпові-
дали б запитам молоді як за змістом роботи, так 
і за рівнем заробітної плати, помилковий вибір 
професій, що не мають попиту на ринку праці 



«Молодий вчений» • № 5 (81) • травень, 2020 р. 402

п
е

д
а

го
гі

ч
н

і 
н

а
у

к
и

[6, с. 143]. Тож варто зазначити, що на сьогодні 
в Україні ця ситуація майже не змінилася.

Закатнов Д.О. спираючись на дані багато-
річних досліджень вказує, що вибір людиною 
професії, адекватної її здібностям, схильностям, 
об’єктивним можливостям, мотивам професійної 
діяльності тощо, підвищує продуктивність праці 
до 30 %, зменшує плинність кадрів на 20-25 %, 
знижує аварійність і травматизм у 3-4 рази [7].

Професійна орієнтація відповідно до «Кон-
цепції державної системи професійної орієнтації 
населення» є науково обґрунтованою системою 
взаємопов'язаних економічних, соціальних, ме-
дичних, психологічних і педагогічних заходів, 
спрямованих на активізацію процесу професій-
ного самовизначення та реалізацію здатності до 
праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, 
можливостей та інших чинників, що впливають 
на вибір професії або на заміну виду трудової ді-
яльності [1, с. 5].

Самостійний вибір професії, здійснений під 
впливом аналізу власних внутрішніх можливос-
тей, у тому числі й своїх здібностей, і співвідне-
сення їх з вимогами обраної професії, є процесом 
професійного самовизначення [8, с. 33].

Відомо, що професійне самовизначення здій-
снюється у шкільному віці, тому перед загаль-
ноосвітньою школою постає низка специфічних 
завдань. Успішне розв’язання яких передбачає 
активізацію розробки теоретичних і практичних 
аспектів проблеми професійного самовизначення 
та професійної орієнтації молоді. Перешкодою для 
успішного розвитку профорієнтації є те, що вона, 
як правило, розрахована на середнього учня; від-
сутній індивідуальний, диференційований підхід 
до особистості школяра; профорієнтаційна робота 
має переважно декларативний характер, не на-
даючи можливості кожному спробувати себе в різ-
них видах практичної діяльності тощо [1, с. 5].

Необхідною умовою створення освітнього 
простору, який сприяє свідомому професійному 
самовизначенню учня середньої школи, є ква-
ліфіковане проведення з ним профорієнтацій-
ної роботи. Система профорієнтаційних заходів 
надає учням можливість визначити своє місце 
у світі професій, оцінити свої професійні зді-
бності, знайти особистісний сенс у професійній 
діяльності, виконуючи при цьому ряд важливих 
виховних функцій, до яких належать такі, як 
профілактика соціальних девіацій, переживань 
соціальної самотності, проявів різних форм асо-
ціальної поведінки, подолання життєвої установ-
ки «тут і тепер» при плануванні свого професій-
ного життя та кар’єри [1, с. 6].

Проте, у процесі професійного самовизначен-
ня можуть виникнути суперечності, на які вказує 
А.П. Фрадинська [9, с. 137]:

– між прагненням молодої людини до само-
стійності та потребою у кваліфікованій допомозі 
дорослих (учителів);

– між соціальною орієнтацією молоді пере-
важно на престижні професії та потребою держа-
ви у спеціалістах;

– між бажанням продовжити освіту після за-
кінчення школи та зниженням інтересу до на-
вчання в більшої частини сучасної молоді;

– між професійними намірами школярів 
і можливостями їх реалізації;

– між професійними намірами та здібностями;
– між прагненням молоді до самостійності 

та відсутністю вміння обґрунтовано прийняти рі-
шення щодо вибору професії;

– між бажанням спробувати свої сили та від-
сутністю такої можливості у школі;

– між станом здоров’я та медико-фізіологічни-
ми вимогами професії;

– між професійними намірами молоді з висо-
ким рівнем освіти і значною часткою малоквалі-
фікованої ручної праці.

Також прослідковано, що у процесі професій-
ного самовизначення учнівської молоді вели-
ке значення має мотивація, що відіграє велику 
роль на етапі свідомого вибору професії.

Мотивація свідомого вибору професії – це 
система стимулів, спрямованих на реалізацію 
потреби в оволодінні певним видом праці. Вона 
формується в людини відповідно до усвідомлен-
ня нею суспільної важливості діяльності й пра-
вильності оцінки своїх індивідуальних нахилів 
і здібностей [10, с. 29].

Як вказує В.Кавецький: «Мотиви вибору про-
фесії обумовлені впливом на людину багатьох 
чинників – системи соціальних впливів, еконо-
мічних і демографічних умов, сім'ї, школи, засо-
бів масової інформації тощо. Враховуючи поради 
батьків, старших і досвідчених людей, кінцеве 
рішення про вибір професії все ж приймає сам 
учень і сам так чи інакше реалізовує його. Тому 
вирішальним фактором є особиста активна пози-
ція учня. Тут особливо важливе вміння орієнтува-
тись у собі самому, об’єктивно оцінювати свої сили, 
вводити свої «ліміти», щоб у ситуацію самовизна-
чення включити найсильніші, найвираженіші, 
найсуттєвіші для себе можливості» [10, с. 30].

Мачуська І.М. [11] вважає, що основними мо-
тивами, які визначають вибір професії і впли-
вають на формування професійного самовизна-
чення особистості, є: сім’я, цінності, схильності, 
потреби, інтереси і здібності. Віковий аспект про-
фесійного самовизначення учнів 10-11 класів ха-
рактеризується як період уточнення соціально-
професійного статусу. 

З метою підвищення ефективності профорієн-
таційної роботи в школах проводяться семінари-
практикуми вчителів, де батьки старшокласни-
ків теж можуть бути учасниками семінарів. Серед 
основних мотивів звернення батьків та учнів за 
профконсультацією виокремлюють такі [12, с. 4]: 

– мотив невизначеності (учень не має свого 
плану розв’язання проблеми вибору професії, 
шукає вихід із ситуації);

– мотив підтвердження вибору;
– мотив підтвердження можливостей;
– мотив альтернативного вибору;
– мотив розв’язання конфлікту (в учня вини-

кла ситуація із вибором професії, із якої він не 
може самостійно вийти, наприклад, хоче вступи-
ти до профтехучилища, а батьки проти).

Мачуська І.М. вирізняє такі структурні ком-
поненти готовності учнів старших класів до про-
фесійного самовизначення: когнітивний, моти-
ваційний та практичний.

Когнітивний компонент готовності до профе-
сійного самовизначення характеризується таки-
ми показниками: наявність знань щодо індиві-
дуальних особливостей; інформованість про світ 
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професій; поінформованість щодо вимог, які ста-
вить професія, що обирається, до індивідуальних 
характеристик людини. 

Мотиваційний компонент визначає ставлен-
ня старшокласника до вибору майбутньої про-
фесії, а основними показниками його прояву 
є наявність відповідних професійних інтересів 
та намірів, мотивів вибору професії.

Мотиваційний компонент має складну динаміч-
ну структуру, складові частини котрої певним чи-
ном супідрядні, взаємозалежні і взаємообумовлені. 
До складу мотиваційного компонента, що відбиває 
зміни в потребово-мотиваційній сфері особистості, 
входять відповідні потреби, мотиви, ціннісні орієн-
тації, інтереси, схильності, установки. 

Мотиваційний компонент формується у про-
цесі діяльності і виражається у зміні ієрархії 
структури мотивів, їхньої абсолютної і відносної 
значущості, у появі нових і зникненні старих мо-
тивів. Бажаним є домінування мотивів, безпосе-
редньо пов’язаних з процесом і змістом майбут-
ньої професійної діяльності. 

Практичний компонент передбачає наявність 
в учня вміння розробляти особистий професій-
ний план та здійснювати заходи щодо його ре-
алізації. До практичного компоненту готовності 
до вибору професії часто включають професійно 
важливі знання, уміння, професійно важливі 
якості особистості [11, с. 476–477].

Також на сучасному етапі багато учнів зверта-
ють увагу на престижність професії, навіть не бу-
дучи повністю обізнані з тією чи іншою професією. 

На проблемі престижності професій загострює 
увагу М.І. Піддячий, запропонувавши розгляда-
ти її фахівцями в різних аспектах [13, с. 128]: ме-
ханізми престижу; розвиток ринку праці і дина-
міка змін; зв'язок з об’єктивними і суб’єктивними 
факторами тощо. Масштабність розв’язання цієї 
проблеми дозволить відносно збалансувати наяв-
ність трудових ресурсів у народногосподарському 
комплексі України. При цьому автор наголошує 
на необхідності зупинитись на тих моментах, які 
мають безпосереднє відношення до методики 
профінформаційної роботи, не зважаючи на те, 
що фундаментальним вирішенням даної пробле-
ми займається соціальна психологія.

Також М.І. Піддячий зауважує, що престиж-
ність професій відображається на ставленні 
особистості до певного виду професійної діяль-
ності, а статична кореляція престижу професії 
і відношення до неї особистості розвиває прямий 
взаємозв’язок між ними (чим престижніше про-
фесія, тим більший інтерес до неї). Далі автор 
підкреслює, що в разі, коли психологічна готов-
ність старшокласників до оволодіння непрестиж-
ними професіями буде знаходитись на низькому 
рівні, це погіршить приплив та оновлення тру-
дових ресурсів в певній галузі і активізує процес 
відтоку кадрів, що призведе до зменшення дина-
міки розвитку галузі [13, с. 128].

Максимально розв’язати проблему престижу 
професії можливо тільки спільними зусиллями 
педагогів, органів державної влади та місцевого 
самоврядування, шляхом створення відповідної 
навчально-виховної системи, підтриманої певни-
ми соціально-економічними державними та ре-
гіональними програмами. Разом з тим, престиж 
професії потрібно створювати через різноманітну 

інформацію про неї, її технологічні основи, соці-
ально-економічну значущість [13, с. 129].

Інтереси учнів і плани батьків нестабільні 
і рік у рік змінюються, як змінюються й понят-
тя престижності професії в самому суспільстві. 
Не всі учні йдуть до вищих навчальних закла-
дів, не всі можуть працевлаштуватися, здобув-
ши професію. Тому перед школою завжди стояло 
і особливо на сучасному етапі стоїть завдання: 
дати дитині можливість вивчити свої особисті 
профорієнтаційні потреби, обрати напрям свого 
навчання, а батькам замислитись про реальні 
можливості й здібності їхніх дітей [14, с. 3].

Для цього потрібно відбирати й удосконалю-
вати методи анкетування, вести роботу з профо-
рієнтації, вивчати успішність, темперамент ди-
тини, поповнювати матеріальну і технічну базу 
школи, оснащувати навчальною та методичною 
літературою; більше залучати батьків до освітян-
ських проблем; підвищувати інтерес учнів до на-
вчання; налагоджувати зв'язок школи з вищими 
навчальними закладами [14, с. 3].

Профорієнтаційна робота стала основною 
прерогативою державних установ. Надання по-
вноцінних послуг було визнано законодавчо, 
і воно стало важливою функцією соціальної полі-
тики держави.. Поширюється концепція тісного 
взаємозв’язку профорієнтації з такими галузями 
соціальної політики держави, як освіта, профе-
сійна підготовка та перепідготовка кадрів і пра-
цевлаштування [1, с. 48].

Перебуваючи на посаді міністра освіти і нау-
ки України з 29 серпня 2019 по 4 березня 2020 р. 
Ганна Новосад все ж звернула увагу на проблему 
профорієнтації, запропонувавши в українських 
школах посаду кар’єрного радника. Міністер-
ка заявила, що невід’ємною частиною освітньої 
програми має стати “вступ до фаху”, а в мініс-
терстві наголосили, що починати потрібно вже 
в 6-9 класі. Для цього необхідно створити мере-
жу кар’єрних радників, де може бути одна люди-
на на освітній округ, або на кілька шкіл. Також 
Г. Новосад наголосила на можливості співпраці 
з потенційними роботодавцями [15].

У більшості європейських країн дуже добре 
розвинена мережа як державних служб про-
фесійної орієнтації, так і шкільної навчальної 
та професійної орієнтації, які тісно співпрацю-
ють між собою. Шкільні профорієнтаційні служ-
би відрізняються у різних західноєвропейських 
країнах за мірою включеності в контекст освіт-
ньо-виховного процесу, проте їхні завдання ба-
гато в чому збігаються за цілями, змістом та ха-
рактером [1, с. 17].

Франція вважається одним з безперечних лі-
дерів у шкільній профорієнтаційній роботі. Фа-
хівець-консультант у французьких навчальних 
закладах розв'язує такі завдання:

– веде документацію з метою професійного ін-
формування та орієнтації учнів;

– постійно оновлює та поповнює цю докумен-
тацію, поширює її поміж служб орієнтації бать-
ків, учнів, вчителів;

– вивчає шляхи та перспективи просування 
випускників за різними напрямками навчальної 
та професійної орієнтації;

– бере участь у доборі контингенту до різних 
типів загальноосвітніх та професійних шкіл.
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Цей спеціаліст також допомагає кожному 
учневі скласти індивідуальний план шкільної 
та професійної орієнтації, що його зобов’язані 
мати всі школярі випускних класів коледжу. 
У програмі загальноосвітнього французького 
коледжу наголошено, наприклад: «За період 
навчання в коледжі учні вступають у підлітко-
вий вік і необхідно допомогти їм стати соціально 
зрілими людьми. Одним з проявів такої зрілості 
можна вважати побудову індивідуального плану 
з професійної орієнтації» [1, с. 18].

О.Г. Пономаренко у своїй праці «Загальноєв-
ропейські тенденції в профорієнтаційній роботі 
в Україні» [16] виділяє риси, які характерні для 
профорієнтаційної роботи в середніх навчальних 
закладах європейських країн: поетапний харак-
тер функціонування всієї системи профорієнтації 
в інтеграції роботи шкіл, вищих навчальних за-
кладів, урядових структур; перманентний харак-
тер профорієнтації, її зв’язок з промисловістю, рин-
ком праці, сільським господарством; забезпечення 
практичного напряму навчального процесу; ско-
ординована робота школи, батьків, підприємств, 
урядових організацій, вищих навчальних закла-
дів, волонтерських товариств і служб; функціону-
вання професіоналізованих допрофесійних курсів 
із метою зацікавлення учнів певними професіями 
в перспективі; функціонування урядової програми 
з профорієнтації в середніх школах із метою збіль-
шення обізнаності учнів стосовно можливостей до-
сягнення кар’єрних успіхів у майбутньому; профе-
сійно-трудова спрямованість навчання у старшій 
школі; поєднання профорієнтаційної теоретичної 
інформації та її практичної реалізації; наявність 
кваліфікаційних стандартів і свідоцтв професійної 
підготовки, складання професійно орієнтованих 
іспитів; професіоналізовані навчальні заклади 
(технічні середні школи, об’єднані школи з про-
фесійними навчальними курсами); практична ре-
алізація профорієнтаційних програм; створення 
та функціонування правлінь і консультативних 
комітетів із підготовки кадрів у коледжах подаль-
шої освіти; обов’язкова навчальна програма з про-
фесійної освіти в технологічних коледжах; реалі-
зація Плану професійної освіти та профорієнтації; 
діяльність мережі штатних персональних радни-
ків зі значним обсягом функціональних обов’язків, 
надання ними об’єктивних консультаційних по-
слуг; організація та проведення багатоаспектної 
перманентної діагностики учнів старшої школи; 
використання профконсультантами прогресивних 
форм і методів у профорієнтаційній роботі; реа-
лізація профорієнтації відповідно до імітаційних 
програм із застосуванням неімітаційних та іміта-
ційних методів навчальної діяльності; колективні, 
індивідуальні, активні, пасивні форми профорі-
єнтації; поширеність методу тестування, доміну-
вання методів спостереження та експерименту, 
популярність методу анкетування (із використан-
ням опитувальників, інтерв’ю з учасниками про-
форієнтаційного процесу на початкових етапах 
вивчення професій); ігрові методи профорієнта-
ції; профорієнтаційні, коригувальні, підсумкові 
бесіди; використання сучасних технічних засобів 
навчання; надання практичних підсумкових ре-
комендацій стосовно ефективного застосування 
старшокласниками власного потенціалу у певній 
сфері [16, с. 52]. 

Значний внесок у профорієнтаційну роботу 
в школі здійснюють соціальні педагоги та прак-
тичні психологи, але саме вчитель трудового на-
вчання, спостерігаючи за працею учнів, може ви-
явити здібності до тієї чи іншої професії. Адже 
саме на уроках трудового навчання відбувається 
знайомство учнів з різними сферами трудової ді-
яльності, а особливо з робочими професіями, які 
пов’язані з електромонтажними роботами, з об-
слуговуванням машин, обробкою деревини, ме-
талів та інших матеріалів.

Найефективнішими методами профорієнта-
ційної роботи на уроках технологій для учнів 
старших класів, так як і для учнів основної шко-
ли, є бесіда, розповідь, пояснення з використан-
ням технічних засобів навчання та профорієн-
таційного матеріалу. Ознайомлення з тією чи 
іншою професією можна здійснювати під час 
вивчення нового матеріалу, його закріплення, 
на вступному інструктажі практичної роботи, 
у процесі самостійної діяльності учнів або на за-
ключному інструктажі. Інформацію про професії 
можна подавати на занятті у вигляді коротких 
профорієнтаційних коментарів, вони мають бути 
логічним продовженням навчального матеріалу, 
який вивчається. Учням можна дати завдання: 
підібрати інформацію про ту чи іншу професію. 
Це дасть можливість жвавіше і цікавіше провес-
ти урок, оскільки учні є не тільки слухачами, а 
й активними учасниками, які пізнали деякі ню-
анси певної професії. Під час бесіди учні пови-
нні отримати максимум інформації про професію 
та зацікавитись нею. Бесіду потрібно проводити 
зрозумілою, чіткою мовою, бажано з підкріплен-
ням прикладами із життя [17, с. 237].

Вибір професії залежить від багатьох факто-
рів [9, с. 135]:

– фактор суспільного впливу на мотиви вибо-
ру професії, тобто характеристика, що вказує на 
значення та престиж обраної професії; 

–  фактор, що пов`язаний із потребами сус-
пільства у кадрах, із характером вимог професії 
до особистості учня; 

–  фактор особливого характеру: інтереси, 
схильності, здатності, особистісні якості учня, рі-
вень загальної освіти та готовності до свідомого 
вибору професії.

Готовність до свідомого вибору професії – це 
складне структурне утворення взаємопов’язаних 
і поєднаних переконаннями морально-вольових 
якостей особистості, способів поведінки, знань про 
професії, практичні вміння і навички, сформовані 
у відповідності з вимогами суспільства й можли-
востями навчально-виховного процесу в школі. 

Компонентами готовності до свідомого вибору 
професії виступають [9, с. 135–136]: 

1) загальне позитивне ставлення до праці; 
2) знання певного кола професій, їх змісту, ви-

мог, шляхів отримання професії та перспектив 
професійного росту; 

3) сформованість професійних інтересів; 
4) адекватна самооцінка; 
5) сформованість мотиваційної сфери; 
6) наявність спеціальних здібностей; 
7) практичний досвід; 
8) збалансованість інтересів, здібностей і нахи-

лів, їх відповідність вимогам професії до особистості; 
9) відповідний стан здоров’я; 
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10) сформованість моральних якостей, які від-

повідають вимогам професії; 
11) професійна придатність – сукупність пси-

холого-педагогічних і психофізіологічних осо-
бливостей людини, необхідних для досягнення 
задовільних з точки зору суспільства успіхів 
у праці при наявності спеціальних знань, умінь 
і навичок, а також отримання власного задово-
лення від самого процесу праці. 

Штифурак В.С., Коліжук Г.В., Мельник І.М. 
зазначають: «…у даний час вибір майбутньої 
професії, професійне самовизначення відбува-
ється в умовах нестабільної ситуації в країні, 
коли підлітки стикаються з найбільш неприва-
бливими сторонами життя власних батьків, що 
нагадують «гонки на виживання», – постійною 
утомою, роздратованістю, байдужістю до про-
блем дітей, переживанням своєї безпорадності, 
тривоги за завтрашній день. Нестабільність і не-
визначеність життя, неясність перспектив соці-
ального розвитку суспільства, матеріальні труд-
нощі ведуть до того, що багато молодих людей із 
тривогою і побоюванням дивляться в завтрашній 
день, не можуть самостійно вирішити, чого вони 
хочуть від життя» [1, с. 126].

Особливістю сучасного світу професій є по-
ліпрофесіоналізм, тобто людині треба прагнути 
опановувати не однією професією, а декількома 
суміжними. Таким чином, професійне самовиз-
начення стає усе більш безперервним процесом.

Серйозному перекручуванню піддалася сис-
тема уявлень молоді про престижність освіти, 
праці. Знижуються уявлення нових поколінь 
про рівень професіоналізму та культури праці. 
Переоцінюються такі негативні явища, як спеку-
ляція, рекет.

Штифурак В.С., Коліжук Г.В., Мельник І.М. 
у своїй праці [1, с. 128] наводять результати опи-
тування, проведеного іншими вченими серед 
випускників шкіл міст Києва (200 учнів), Луган-
ська (150 учнів), Харкова (100 учнів):

– 62 % випускників загальноосвітніх шкіл не 
мають чітких уявлень щодо своєї майбутньої про-
фесійної кар'єри;

– у 84 % старшокласників, що вже обрали про-
фесію, домінує мотив «хочу»;

– майже 75 % випускників гімназій і ліцеїв 
орієнтуються на смаки та можливості своїх бать-
ків, а не на свої сили й здібності;

– 61 % учнів випускних класів із поглибленою 
профільною підготовкою і 52 % учнів коледжів не 
змогли правильно визначити мету та предмет пра-
ці в обраній ними професії, але це не з вини на-
вчальних закладів, проблема має глибокі корені.

З наведених вище даних автори дійшли висно-
вку: вибір майбутньої сфери професійної діяль-
ності у більшості старшокласників ґрунтується на:

– обмежених знаннях і поверховій уяві про 
себе і світ професій, праці;

– рекомендаціях і матеріальних можливостях 
батьків;

– впливі засобів мас-медіа, рекламних кам-
паній, що не враховують принципів та підходів 
професійного самовизначення особистості.

Результати, які отримали вчені у ході дослідно-
експериментальної роботи, переконливо свідчать:

1. Проблема підготовки учнів до усвідомлено-
го вибору професії є нині актуальною. Це вима-

гає введення в навчально-виховний процес шкіл 
спеціального курсу з професійного самовизна-
чення особистості.

2. Процес професійного самовизначення стар-
шокласників має суперечливий, довгостроковий 
характер, кінцевим результатом якого є розви-
ток здатності старшокласників до професійного 
самовизначення [1, с. 128].

Ефективність праці значною мірою залежить 
від людських ресурсів – навичок, умінь, знань 
персоналу. Сьогодні багато керівників підпри-
ємств у різних секторах ринку розуміють це і ін-
вестують чималі засоби в людські ресурси: про-
фесійний добір, оцінку, навчання, стимулювання 
праці і мотивації співробітників. Багато тради-
ційних спеціальностей сьогодні вимагають нових, 
більш досконалих навичок і умінь [1, с. 45].

Використання нових інформаційних техно-
логій у професійній орієнтації молоді на думку 
більшості вчених дозволить [1, с. 46]:

– організувати автоматизований процес все-
бічного вивчення особистості (соціальні, індиві-
дуально-психологічні, психофізіологічні особли-
вості) з використанням діагностичних методів 
обстеження;

– надати альтернативні шляхи отримання 
інформації та послуг профорієнтаційного та про-
фконсультаційного характеру;

– створити умови для самоаналізу, система-
тизації та узагальнення особистістю отриманої 
інформації про себе з метою професійного само-
визначення;

– надати можливість інтерактивного спілку-
вання зі спеціалістами та широким колом насе-
лення по проблемам, які цікавлять або хвилюють; 

– створити умови для формулювання висно-
вків і рекомендацій стосовно професійного запи-
ту особистості 

На необхідності вводити в систему україн-
ської освіти найбільш новітні й передові систе-
ми профорієнтації наголошував В.К. Сидоренко 
[18], звертаючи увагу на те, що в умовах жорсткої 
конкуренції вони допоможуть кожній молодій 
людині реалізувати здібності, які у неї є, і до-
сягти бажаного успіху. І лише так країна зможе 
отримати висококваліфіковані кадри, без яких 
неможливий жоден економічний розвиток.

Отже, висновки випливають з того що, на су-
часному етапі в світі професій відбуваються сер-
йозні зміни як позитивного, так і негативного ха-
рактеру. З одного боку, з'являються нові професії, 
потрібні для відкритого суспільства з ринковою 
економікою і демократичною формою правлін-
ня, з іншого – втрата престижу великої кількості 
колишніх професій. Тож школам необхідно зосе-
редити увагу на активізації профорієнтації, нала-
годити таку систему профорієнтаційних заходів, 
щоб учні мали можливість визначити своє місце 
у світі професій та орієнтуватися на ринку праці.

Вітчизняними науковцями зроблені значні 
кроки у розв'язанні проблеми професійного само-
визначення та професійної орієнтації, розробле-
ні нові профконсультаційні методики та підходи; 
продовжується робота над розробкою методик до 
нових професій. Звичайно, залишається багато 
невирішених важливих проблем у сфері профе-
сійної орієнтації дітей, молоді та дорослих, і вони 
потребують відповідного рішення.
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