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Постановка проблеми. СоціальноGекономічні зміни, що мають місце в
умовах переходу до ринкових відносин, вимагають нових підходів у формуG
ванні особистості школяра. Дедалі гострішою стає залежність місця держави
в цивілізованому світі від її можливостей у створенні умов для вільного самоG
визначення громадян, набуття ними доступних знань і професійної майстерG
ності, самореалізації у тій галузі, де найповніше можна проявити свої обдаG

рування. Успішне вирішення цієї проблеми в основному залежить від позиG
тивних результатів у формуванні особистості майбутнього спеціаліста на всіх
етапах його шкільного життя. На нашу думку, у цьому процесі вирішальна
роль належить педагогуGнаставнику, одним із основних завдань якого є доG
помога старшокласникам у виборі майбутньої професії. Отже, майбутніх учиG
телів необхідно готувати до профорієнтаційної діяльності, як важливого складG
ника навчальноGвиховного процесу у старшій школі.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми професійної роботи в Україні в
різні періоди розглядалися багатьма дослідниками: Є.Клімовим, І.НазімоG
вим, В. Симоненком, Б. Федорішиним, В. Ярошенком та ін. Загальні осноG
ви побудови системи профорієнтації в умовах профільного навчання спираG
ються на дослідження Є.Клімова, І.Назімова, Є. Павлютенкова, А.СазоноG
ва, В.Симоненка, Б.Федорішина, С.Чистякової, М. Чистякова, В.ЯрошенG
ка. Проблеми професійного самовизначення особистості порушено у працях
А.Вихруща, О.Зайцева, Д.Закатнова, Є.Павлютенкова, В.Сидоренка, Т.ТуG
ранова, Д.Тхоржевського, Б.Федоришина, М.Янцура та ін.

Метою статті є визначення ролі педагогаGнаставника у професійному
самовизначенні старшокласників, у виборі професії, розгляд форм профорG
ієнтаційної роботи.

Основний виклад матеріалу. У 60G70Gх роках панувало визначення проG
форієнтаційної орієнтації як системи державних заходів, спрямованих на
формування в учнівської молоді психологічної готовності до вибору професії
на основі потреб суспільства і з урахуванням інтересів та схильностей особиG
стості учня. Ключовими елементами визначення такого типу було державне
управління процесом підготовки учня до вибору професії. Українські психоG
логи (В.Зінченко, М.Янцур та ін.) розробили нову концепцію професійної
орієнтації, вихідною позицією якої стало бачення особистості насамперед не
як об’єкта, а як суб’єкта саморозвитку. Науковцями (Є. Клімовим, І. НаG
зімовим, В. Симоненком, Б. Федорішиним, В. Ярошенком та ін.)  розробG
лялися і перевірялися на практиці різні аспекти даної проблеми в умовах
соціалістичної планової економіки радянської держави. Розроблені ними поG
ложення були переглянуті та узгоджені з сучасними умовами, особливо в умоG
вах профільного навчання.

Саме поняття «профорієнтація» означає орієнтацію школярів старших
класів на ті або інші професії. Тобто, профорієнтацію розглядають як наданG
ня допомоги молодим людям у виборі професії. Крім того, під профорієнтаG
цією нерідко розуміють систему заходів, що допомагають людині, яка встуG
пає у життя, науково обґрунтовано вибрати професію або систему виховної
роботи з метою розвитку професійної спрямованості, допомоги учням в моG
менти професійного самовизначення. Таким чином, визначень означеного
поняття багато, і відбулося це внаслідок розвитку діяльності з профорієнтації.

Як і багато наукових понять, поняття «профорієнтація» не може бути заG
стиглим, однозначно визначеним, оскільки воно розвивається у міру того, як
змінюється уявлення суспільства про цілі, завдання методи, форми і суть
профорієнтації. Зміна цього поняття частково зафіксована і в наявних визG
наченнях. Кожне з них відображає ті або ті аспекти профорієнтації, виокG
ремлює якусь певну функцію, указує на практичний або теоретичний рівень
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її розвитку, розглядає з позицій педагогіки, психології, теорії управління тощо.
Відсутність єдиної точки зору на поняття профорієнтації В.Зінченко та

М.Янцур пояснюють ще і іншими причинами. Наприклад, тим, що це компG
лексна проблема, а тому підходи до її визначення можуть бути різними. Якщо
професійна орієнтація розглядається через призму педагогічної практики, що
протікає під переважаючим впливом учителів шкіл, майстрів навчальноGвиG
робничих комплексів, то прийняття цієї точки зору як єдиної і головної ствоG
рює педагогічний образ профорієнтації [2].

Якщо ж на цей процес подивитися через призму психологічної науки,
зазначають науковці, то на перший план виступають психологічні поняття і
концепції, що пояснюють особливості того чи іншого вибору. В межах цього
підходу формується і відповідний образ профорієнтації як психологічного
процесу, що складається з двох взаємозв’язаних сторін: а) ухвалення рішенG
ня учня про свій професійний вибір; б) дії на психіку учнів з метою формуG
вання професійних намірів, здійснення такого вибору професії, який би
відповідав інтересам і здібностям особи і одночасно знаходився б відповідно
до суспільних потреб [2].

Третій підхід – соціологічний. При цьому процес професійної орієнтації
розглядається як частина більш загального процесу соціальної орієнтації моG
лоді. Відповідно і вибір професії розглядається як акт, обумовлений загальG
ною життєвою орієнтацією, прагненням особи зайняти певне місце в соцG
іальній структурі суспільства, в соціальній групі. Узагальнюючи відповідні
підходи зупинимося на наступному визначенні поняття. Професійна орієG
нтація є системою соціальноGекономічних, психологоGпедагогічних та меG
тодикоGфізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного,
свідомого професійного самовизначення і трудового становлення особисG
тості з урахуванням своїх можливостей та індивідуальних особливостей і
кон’юнктури ринку праці для повноцінної реалізації у професійній діяльG
ності [2].

У структурі професійної орієнтації (за В. Чебишевою) виокремлено чотиG
ри основні компоненти: повідомлення учням знань про професії, що цікавG
лять їх; глибоке і всебічне вивчення школярів; професійні консультації; доG
помога учням в оволодінні вибраною професією.

З огляду на зазначене, професійна орієнтація має два аспекти: перший –
її вплив на формування професійних інтересів людей, насамперед позитивG
них мотивів вибору професії, які забезпечують узгодження інтересів особисG
тості і суспільства; другий – виявлення професійних вимог і психологічний
аналіз професії, з одного боку, та оцінка психофізіологічних властивостей і
якостей учнів з урахуванням проб їх сил в обраній діяльності, з іншого.

Розглядаючи питання профорієнтації учнів, Н.Захаров відзначає, що «одG
ночасний розвиток пізнавальних і професійних інтересів є принципово важG
ливим моментом, оскільки в психології інтерес все більше розглядається не
як якась відособлена, незалежна освіта, а як одна з найважливіших харакG
теристик цілісності особи, що визначає її відносини і дії» [1].

Ф. Парсонсом виокремлено три основні чинники успішності вибору проG
фесії: правильна самооцінка схильностей, здібностей, інтересів, прагнень,
можливостей і обмежень; знання того, що потрібне для успішної діяльності

за кожною з обраних професій; уміння співвіднести результати самооцінки
із знаннями вимог професій [7].

Існує безліч класифікацій професій. Згідно з класифікацією професій за
Є. Клімовим, визначаються п’ять їх типів: людинаGприрода, людинаGтехніG
ка, людина G людина, людинаGзнак, людина G художній образ.

Розглядаючи ці типи професій як загальні профілі їх розподіляють за таG
кими типами:

1. ЛюдинаGприрода: природничоGнауковий, хімікоGбіологічний, медичG
ний, екологічний, сільськогосподарський, географічний.

2. ЛюдинаGтехніка: технічний, технологічний, транспортний, комп’юG
терноGінформаційний, виробничий, дизайнерський.

3. ЛюдинаGлюдина: гуманітарний, філологічний, економічний, спортивG
ний, історичний, правознавчий, педагогічний.

4. ЛюдинаGзнак: природничоGнауковий, фізикоGматематичний, інфорG
маційний, лінгвістичний.

5. ЛюдинаGхудожній образ: естетичний, образотворчий, музичний, хоG
реографічний, театральний, дизайнерський [3].

Психологи Л. Виготський, О. Леонтьєв, А. Петровський, С. Рубінштейн
обґрунтували найважливішу закономірність: розвиток особи відбувається в
діяльності, причому лише в тій діяльності, яка насичена елементами творG
чості і викликає у людини позитивне ставлення до обраного виду праці.

Оскільки об’єктом діяльності профорієнтації є процес професійного саG
мовизначення людини, важливо насамперед сформулювати групу принципів,
якими керуються (або повинні керуватися) дівчата і хлопці, вибираючи собі
професію і місце в соціальній структурі суспільства.

Принцип свідомості у виборі професії виражається в прагненні задовольG
нити своїм вибором не тільки особові потреби в трудовій діяльності, але і приG
нести якомога більше користі суспільству. Усвідомлення необхідності вибору
передусім тих професій, які в цей час найбільше потрібні народному госпоG
дарству, служить одним з показників розвиненості свідомості особистості.

Принцип відповідності обраної професії інтересам, схильностям, здібноG
стям особи і одночасно потребам суспільства в цілому (району, регіону) в
кадрах необхідних професій виражає зв’язок особистого й суспільного асG
пектів вибору професії, оскільки не можна жити в суспільстві і бути вільним
від суспільства – можна також сказати: не можна вибирати професію, вихоG
дячи лише з власних інтересів і не зважаючи на інтереси суспільства. ПоруG
шення принципу відповідності потреб особистості і суспільства призводить
до незбалансованості у професійній структурі кадрів.

Принцип активності у виборі професії характеризує тип діяльності осоG
бистості у процесі професійного самовизначення. Професію необхідно акG
тивно шукати самому. У цьому значну роль відіграють: практична спроба
сил старшокласників у процесі професійної підготовки, поради батьків і їхній
професійний досвід, пошук і читання літератури з професійної спрямоваG
ності, участь у роботі гуртків технічної творчості, робота під час практики
тощо. Виходячи з цього, у процесі формування у старшокласників готовності
до вибору професії необхідно звертати увагу на такі індивідуальні особлиG
вості, як інтереси і нахили учнів. Професійні інтереси відрізняються конкG
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її розвитку, розглядає з позицій педагогіки, психології, теорії управління тощо.
Відсутність єдиної точки зору на поняття профорієнтації В.Зінченко та

М.Янцур пояснюють ще і іншими причинами. Наприклад, тим, що це компG
лексна проблема, а тому підходи до її визначення можуть бути різними. Якщо
професійна орієнтація розглядається через призму педагогічної практики, що
протікає під переважаючим впливом учителів шкіл, майстрів навчальноGвиG
робничих комплексів, то прийняття цієї точки зору як єдиної і головної ствоG
рює педагогічний образ профорієнтації [2].

Якщо ж на цей процес подивитися через призму психологічної науки,
зазначають науковці, то на перший план виступають психологічні поняття і
концепції, що пояснюють особливості того чи іншого вибору. В межах цього
підходу формується і відповідний образ профорієнтації як психологічного
процесу, що складається з двох взаємозв’язаних сторін: а) ухвалення рішенG
ня учня про свій професійний вибір; б) дії на психіку учнів з метою формуG
вання професійних намірів, здійснення такого вибору професії, який би
відповідав інтересам і здібностям особи і одночасно знаходився б відповідно
до суспільних потреб [2].

Третій підхід – соціологічний. При цьому процес професійної орієнтації
розглядається як частина більш загального процесу соціальної орієнтації моG
лоді. Відповідно і вибір професії розглядається як акт, обумовлений загальG
ною життєвою орієнтацією, прагненням особи зайняти певне місце в соцG
іальній структурі суспільства, в соціальній групі. Узагальнюючи відповідні
підходи зупинимося на наступному визначенні поняття. Професійна орієG
нтація є системою соціальноGекономічних, психологоGпедагогічних та меG
тодикоGфізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного,
свідомого професійного самовизначення і трудового становлення особисG
тості з урахуванням своїх можливостей та індивідуальних особливостей і
кон’юнктури ринку праці для повноцінної реалізації у професійній діяльG
ності [2].

У структурі професійної орієнтації (за В. Чебишевою) виокремлено чотиG
ри основні компоненти: повідомлення учням знань про професії, що цікавG
лять їх; глибоке і всебічне вивчення школярів; професійні консультації; доG
помога учням в оволодінні вибраною професією.

З огляду на зазначене, професійна орієнтація має два аспекти: перший –
її вплив на формування професійних інтересів людей, насамперед позитивG
них мотивів вибору професії, які забезпечують узгодження інтересів особисG
тості і суспільства; другий – виявлення професійних вимог і психологічний
аналіз професії, з одного боку, та оцінка психофізіологічних властивостей і
якостей учнів з урахуванням проб їх сил в обраній діяльності, з іншого.

Розглядаючи питання профорієнтації учнів, Н.Захаров відзначає, що «одG
ночасний розвиток пізнавальних і професійних інтересів є принципово важG
ливим моментом, оскільки в психології інтерес все більше розглядається не
як якась відособлена, незалежна освіта, а як одна з найважливіших харакG
теристик цілісності особи, що визначає її відносини і дії» [1].

Ф. Парсонсом виокремлено три основні чинники успішності вибору проG
фесії: правильна самооцінка схильностей, здібностей, інтересів, прагнень,
можливостей і обмежень; знання того, що потрібне для успішної діяльності

за кожною з обраних професій; уміння співвіднести результати самооцінки
із знаннями вимог професій [7].

Існує безліч класифікацій професій. Згідно з класифікацією професій за
Є. Клімовим, визначаються п’ять їх типів: людинаGприрода, людинаGтехніG
ка, людина G людина, людинаGзнак, людина G художній образ.

Розглядаючи ці типи професій як загальні профілі їх розподіляють за таG
кими типами:

1. ЛюдинаGприрода: природничоGнауковий, хімікоGбіологічний, медичG
ний, екологічний, сільськогосподарський, географічний.

2. ЛюдинаGтехніка: технічний, технологічний, транспортний, комп’юG
терноGінформаційний, виробничий, дизайнерський.

3. ЛюдинаGлюдина: гуманітарний, філологічний, економічний, спортивG
ний, історичний, правознавчий, педагогічний.

4. ЛюдинаGзнак: природничоGнауковий, фізикоGматематичний, інфорG
маційний, лінгвістичний.

5. ЛюдинаGхудожній образ: естетичний, образотворчий, музичний, хоG
реографічний, театральний, дизайнерський [3].

Психологи Л. Виготський, О. Леонтьєв, А. Петровський, С. Рубінштейн
обґрунтували найважливішу закономірність: розвиток особи відбувається в
діяльності, причому лише в тій діяльності, яка насичена елементами творG
чості і викликає у людини позитивне ставлення до обраного виду праці.

Оскільки об’єктом діяльності профорієнтації є процес професійного саG
мовизначення людини, важливо насамперед сформулювати групу принципів,
якими керуються (або повинні керуватися) дівчата і хлопці, вибираючи собі
професію і місце в соціальній структурі суспільства.

Принцип свідомості у виборі професії виражається в прагненні задовольG
нити своїм вибором не тільки особові потреби в трудовій діяльності, але і приG
нести якомога більше користі суспільству. Усвідомлення необхідності вибору
передусім тих професій, які в цей час найбільше потрібні народному госпоG
дарству, служить одним з показників розвиненості свідомості особистості.

Принцип відповідності обраної професії інтересам, схильностям, здібноG
стям особи і одночасно потребам суспільства в цілому (району, регіону) в
кадрах необхідних професій виражає зв’язок особистого й суспільного асG
пектів вибору професії, оскільки не можна жити в суспільстві і бути вільним
від суспільства – можна також сказати: не можна вибирати професію, вихоG
дячи лише з власних інтересів і не зважаючи на інтереси суспільства. ПоруG
шення принципу відповідності потреб особистості і суспільства призводить
до незбалансованості у професійній структурі кадрів.

Принцип активності у виборі професії характеризує тип діяльності осоG
бистості у процесі професійного самовизначення. Професію необхідно акG
тивно шукати самому. У цьому значну роль відіграють: практична спроба
сил старшокласників у процесі професійної підготовки, поради батьків і їхній
професійний досвід, пошук і читання літератури з професійної спрямоваG
ності, участь у роботі гуртків технічної творчості, робота під час практики
тощо. Виходячи з цього, у процесі формування у старшокласників готовності
до вибору професії необхідно звертати увагу на такі індивідуальні особлиG
вості, як інтереси і нахили учнів. Професійні інтереси відрізняються конкG
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ретністю і цілеспрямованістю. Це інтерес до тієї професії, яку обирає для себе
учень. Розвиток та формування професійних інтересів безпосередньо пов’яG
зані з пізнавальними інтересами. Це інтереси, які спрямовані на оволодіння
знаннями з професії, розуміння її суті, оволодіння не тільки практичними,
але і теоретичними основами зазначеної професії. Чим сильніше виражений
професіональний інтерес, тим глибша потреба в оволодінні знаннями з конкG
ретної професії. Таким чином вибір правильної професії залежить не тільки
від індивідуальноGтипологічних відмінностей учнів, а від їхніх пізнавальних
інтересів, здібностей, нахилів. Визначити індивідуальноGтипологічні особлиG
вості учнів важче, ніж їхні інтереси до того чи іншого виду діяльності, вихоG
дячи з цього, профільні класи є тією ланкою, яка допомагає педагогуGнаставG
нику визначити галузь майбутньої діяльності старшокласника.

 В основі правильного професійного самовизначення лежить протиріччя
між прагненням молодої людини до самостійності і неготовністю школяра до
здійснення обґрунтованого вибору професії, але на деяких етапах має свої
особливості. А саме, в ході визначення учнем профілю навчання, під час підгоG
товки майбутнього педагогаGнаставника до профорієнтаційної роботи в різних
профільних класах.

Професійне самовизначення у психології розглядається як значущий комG
понент професійного розвитку особистості. Свідомий вибір професій вистуG
пає показником сформованості професійного самовизначення і переходу його
в нову фазу професійного розвитку. Професійне самовизначення – складG
ний, перманентний процес професійного вибору. На думку вітчизняних учеG
них (А.Вихрущ, О.Зайцев, Д.Закатнов, Д.Тхоржевський, Б.Федоришин, М.
Янцур та ін.), – це процес самопізнання та об’єктивної оцінки школярами
власних індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно важлиG
вих якостей і можливостей з вимогами, необхідними для оволодіння конкG
ретною професією.

Науковці (Т. Гончаренко, В.Зінченко, І.Кон, М.Янцур та ін.)  розглядаG
ють професійну орієнтацію як систему, яка включає такі основні напрями
або підсистеми: профінформація; профконсультація; профвідбір; профадапG
тація; як окремий етап профорієнтаційної роботи: процеси трудового і проG
фесійного навчання в школах.

Основною метою профорієнтаційної діяльності є ознайомлення учнів з
різними видами праці і професії; вивчення їхніх нахилів, здібностей, проG
фесійних інтересів; формування у них суспільноGзначущих мотивів вибору
професії; консультування учнів з питань, які пов’язані з продовженням наG
вчання та працевлаштуванням.

Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові як педагогуG
наставнику. Він протягом тривалого часу спостерігає за учнями свого класу,
вивчає їхні індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контакG
тує з батьками, знає виховний потенціал кожної сім’ї. Це дає йому змогу
організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої
роботи найефективнішими, що виконують педагогиGнаставники, є: екскурсії,
зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, конфеG
ренції, класні години, заняття в гуртках, факультативи, що дає їм змогу споG
стерігати за розвитком у школярів професійних інтересів.

Для ефективного інформування старшокласників про певну професію
використовують її професіограму, що передбачає розкриття таких питань:

1. Як називається робота, у чому її суть? (назва роботи, спеціальності,
професії, посади, можливого робочого місця, тобто опис суттєвих характеG
ристик і особливостей праці)

2. Яка ефективність і мета роботи?
3. Що є предметом праці?
4. У який спосіб виконується робота?
5. На підставі 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 роG

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

ральне задоволення, суспільне визнання)
15. Які вимоги й обмеження характерні для роботи?
Під час орієнтації учнів на конкретну професію можливі такі помилки:
а) поділ професій на «престижні» й «непрестижні»;
б) ототожнення навчального предмета з професією;
в) перенесення ставлення до людини – представника  професії – на саму

професію, вибір професії під чиїмось впливом;
ґ) застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробG

ництва.
Методами діагностики, який використовує педагогGнаставник у профорG

ієнтаційній діяльності, виступають опитування, анкетування, інтерв’ю, споG
стереження, тестування, профорієнтаційні рольові і ділові гри, тренінги тощо.

Під час профорієнтаційної діяльності педагогGнаставник може викорисG
товувати такі діагностичні методики, як: «Карта інтересів» (за Клімовим);
Тест професійних інтересів (за Голландом); тести Айзенка, Леонгарда, ЛюG
шера, Лірі, Личко, Шмишека, Спілберга для вивчення особистісних особлиG
востей (та їх проявів) учнів; «Малюнок людини з геометричних фігур»;
«Схильність до виконавської або творчої праці»; «Здатності школяра» (за
Петрушиним), «За і проти»(за Пряжніковою) та ін.

На нашу думку, у профорієнтаційній діяльності педагогаGнаставника важG
ливу роль відіграє консультативна робота (індивідуальна та групова форми).
У ході консультацій педагогGнаставник має можливість надати старшокласG
никам інформацію про необхідність максимально серйозно підходити до пиG
тання щодо вибору професії, про можливості проходження діагностичних
заходів, про необхідність співвідносити свої потенційні й наявні можливості з
вимогами до визначених професій (складання психограм, професіограм
тощо), про те, в яких навчальних закладах можна продовжити навчання,
одержати професійну підготовку, і т. ін.
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Підсумовуючи, доходимо висновку, що  профорієнтаційна робота є важG
ливим аспектом професійної діяльності педагогаGнаставника, підготовку до
якої необхідно здійснювати під час навчання у вищому педагогічному навчальG
ному закладі. З огляду на зазначене, перспективу подальших розвідок вбаG
чаємо у визначенні форм, методів і засобів підготовки майбутніх учителів до
здійснення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками.
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