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РОЗДІЛ І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ
Авдєєв Л.Г.
м. Київ

ГОТОВНІСТЬ БЕЗРОБІТНОГО ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Довготривале безробіття – негативне явище, що суттєво знижує
економічний потенціал країни та несе загрозу соціальної стабільності у
суспільстві. Саме тому термін перебування безробітного у стадії пошуку
роботи вважається одним з основних показників, що характеризує ситуацію
в галузі зайнятості та стан національного ринку праці. Пошуки шляхів
скорочення терміну працевлаштування безробітних – одна з проблем, якою
переймаються усі без винятку країни світу. В Україні ця проблема
залишається актуальною протягом тривалого часу, тому державна служба
зайнятості прикладає певні зусилля для її позитивного вирішення.
Мета статті – розглянути один з вірогідних шляхів прискорення
процесу працевлаштування за рахунок впровадження заходів, спрямованих
на підвищення особистої готовності самих шукачів роботи, до розв’язання
цієї життєвої проблеми.
Ключові

слова

та

поняття:

готовність

безробітного

до

працевлаштування; складові цієї готовності – психологічні, інформаційні,
компетентнісні; синдром “набутої безпорадності”; фактор оптимізму.
Виклад основного матеріалу. Кожній людині, яка пов’язує своє життя
з активною економічною діяльністю, доводиться вирішувати (а часом й
неодноразово) проблему власного працевлаштування. В країнах з ринковою
економікою держава не гарантує працевлаштування своїм громадянам.
Кожен з них має вирішувати цю проблему на власний розсуд та у власний
спосіб, виходячи з своїх намірів, вподобань та можливостей. Адаптуватись
до мінливих обставин, знайти своє місце на сучасному ринку праці при
наявності високої конкуренції на привабливі вакансії, підвищених вимог
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роботодавця та виробництва до професіоналізму працівник – доволі складне
завдання.
Пошук роботи – теж робота. Це не просто дотепний вислів, це аксіома,
яку

має

засвоїти

кожен,

хто

переймається

проблемою

власного

працевлаштування. Щоб вдало впоратись з нею, людина має бути
підготовленою до цього відповідним чином. На жаль, сьогодні, особи, які за
різних причин та обставин потрапляють на ринок праці, не мають такої
підготовки. За логікою життя, таку підготовку кожен з них мав отримати ще
на шкільній або студентській лаві, але цього не сталось. Сучасна
загальноосвітня школа лише декларує, що готує своїх підопічних до вступу у
самостійне життя. Насправді, ігноруючи той факт, що стрижнем такого є
активна трудова діяльність, вона (школа) готує своїх вихованців до вступу у
вищі навчальні заклади. Як не дивно, але й досі відсоток випускників, які
вступили до вузів, залишається основним показником ефективності
діяльності

педагогічного

колективу.

Навчальні

заклади,

що

дають

професійну підготовку, в свою чергу, не завжди приділяють належної уваги
проблемам підготовки своїх випускників до вступу у самостійне життя після
отримання диплому, хоча в деяких з них і створюються осередки на кшталт
центрів розвитку професійної кар’єри, але сьогодні така практика поки ще не
набула широкого розповсюдження. Вагомий внесок у справу підготовки
представників різних категорій населення до самостійного працевлаштування
могла б здійснити державна система професійної орієнтації населення, але
питання про її створення й досі невиправдано залишається поза межами
першочергових проблем. Природно, що за таких обставин десятки тисяч
випускників навчальних закладів різного рівня й акредитації, після невдалих
спроб працевлаштування, поповнюють лави безробітних та вимушені
звертатись по допомогу до служби зайнятості.
Процес

працевлаштування,

за

суттю

своєю,

є

двосторонньою

співпрацею представника служби зайнятості і безробітного, що передбачає
наявність спільної зацікавленості у позитивному вирішенні проблеми та
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активізацію зусиль кожного з них, спрямованих на досягнення позитивного
результату. Якщо поведінка спеціаліста служби зайнятості скерована чинною
технологією обслуговування безробітних та відповідними методичними
рекомендаціями, то позицію самого клієнта та його поведінкову стратегію
часом дуже важко визначити однозначно. Під час спілкування безробітні
часом не здатні конкретизувати мету своїх пошуків; визначити власну роль у
вирішенні нагальної проблеми; висувають підвищені вимоги до служби
зайнятості, хоча їх претензії та очікування не завжди обгрунтовані та
реалістичні; у разі необхідності, вони не завжди здатні приймати однозначне
рішення, намагаючись перекласти цій тягар на плечі консультантів;
виявляють незацікавлене ставлення до пошуків варіантів працевлаштування,
демонструючи власну відстороненість та незрозумілу байдужість щодо
цього. Результати попередніх співбесід свідчать про те, що така людина не
здатна не тільки самостійно вирішити проблему власного працевлаштування,
а й вочевидь

демонструє свою неготовність до конструктивного

спілкування та плідної співпраці з спеціалістами служби зайнятості. Цілком
зрозуміло, що у такому разі очікувати від безробітного виявлення високої
активності, що є необхідною умовою успішного працевлаштування, справа
майже безнадійна.
Виходячи з наявній ситуації, державна служба зайнятості вимушена
(причому у стислі терміни) самотужки вирішувати проблему підвищення
(формування) готовності своїх клієнтів до успішного адаптування до
ринкових умов та пошуку найбільш сприятливих шляхів реалізації свого
професійного потенціалу на сучасному ринку праці.
Готовність безробітного до самостійного працевлаштування.
Готовою до вирішення проблеми власного працевлаштування можна
вважати особу, яка: усвідомлює реальну ситуацію, у якої вона перебуває, та
має об’єктивне уявлення про перспективи її подальшого розвитку; виявляє
бажання змінити її на найбільш сприятливу; знає яким чином цього можна
досягти;

володіє

певними

компетенціями,
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що

сприяють

успішному

працевлаштуванню. Результати досліджень та спостережень дають підстави
стверджувати, що зазначений комплекс ознак готовності не притаманний
значної чисельності клієнтів служби зайнятості. Цей факт можна вважати
однією з основних причин, що уповільнюють процес працевлаштування, та
веде до формування такого небажаного явища як довготривале безробіття.
Підвищення

готовності

безробітних

до

прискорення

власного

працевлаштування – проблема складна та багатоаспектна. Вирішити її можна
шляхом комплексного впровадження заходів, спрямованих на корегування
психологічного стану оптантів, конкретизації інформаційно-роз’яснювальної
роботи та формування у безробітних необхідних базових компетенцій.
Психологічна складова готовності. Втрата роботи вважається однією
з таких життєвих ситуації, що суттєво впливає на психологічний стан
людини, визначає характер її поведінки та зумовлює подальший перебіг
життєвих подій. Психологічний стан людини, яка втратила роботу, під
тиском обставин може поступово трансформуватись у небажаному напрямку,
послідовно проходячи такі етапи: виникнення стресу, формування комплексу
набутої(вивченої) безпорадності та песимістичного ставлення до життя.
Стрес – неминучий компонент нашого життя, але його не можна
сприймати тільки з негативного боку: він здатен як понизити, так й
підвищити стійкість людини до негативних факторів та обставин у разі
повноцінного використання періоду підвищеної активізації зусиль особи,
спрямованих

на

їх

подолання.

Якщо

на

цьому

етапі

проблема

працевлаштування не вирішується позитивно, у безробітного, під тиском
невдалих спроб, поступово починає формуватись комплекс “набутої
(вивченої) безпорадності”, якій характеризується зневірою у власних силах та
можливостях,

скептичним

ставленням

до

послуг,

що

надаються

спеціалістами служби зайнятості, виникненням та ствердженням відчуття
безвихідності. Попередження (подолання) небажаного перебігу подій
можливо досягти тільки за рахунок своєчасного застосування специфічних
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заходів психологічної підтримки, які поки що у службі зайнятості не набули
широкого застосування.
Формування життєвої стратегії. Тривале перебування безробітного у
стадії пошуку роботи призводить до викривлення їх життєвих орієнтирів,
формування песимістичного світосприймання. Наявність такої тенденції у
трансформації психологічного стану шукачів роботи підтверджується
результатами неодноразових спостережень та досліджень. Науковці та
спеціалісти базових центрів зайнятості одностайно визначають низку
особливостей, що притаманні переважної кількості оптантів, яким тривалий
час

не вдається вирішити проблему працевлаштування, а саме

невизначеність

життєвих

та

професійних

перспектив;

–

неадекватне

сприймання проблемної ситуації та поверхове уявлення про реальні шляхи
виходу з неї; заниження власної ролі та відповідальності за наслідки своїх
рішень і дій; зневіра у власних силах та можливостях тощо. Комплекс
зазначених характеристик суттєво впливає на особистісне ставлення
безробітного до власної проблеми, усвідомлення особистої причетності до її
розв’язання, вибору позиції та поведінкової стратегії на ринку праці.
Результати досліджень [4] свідчать також про те, що у переважної кількості
довготривалих безробітних прогресує процес формування песимістичного
ставлення до життя та життєвих обставин.
Традиційно вважається, що людський потенціал визначається двома
основними факторами: здібностями та мотивацією. Однак, останнім часом
психологи пропанують додати до цього переліку ще один фактор – фактор
оптимізму, оскільки саме він справляє виключно важливий вплив на
поведінку людини, зумовлює її спрямованість на успіх у будь якої сфері
життя та діяльності. На обгрунтування своєї
теоретичні

міркування,

результати

пропозиції вони наводять

цілеспрямованих

досліджень

та

практичного досвіду. Оптиміст, визначають вони, це звичайна людина, яка
відрізняється від інших лише своїм поглядом на життя - вона у будь якої
життєвої ситуації не втрачає сподівань на позитивний перебіг подій. Якщо
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песиміст драматизує несприятливі умови та обставини, вважає ситуацію
безнадійною, то оптиміст сприймає її як тимчасову зупинку, як своєрідний
урок на подальше. Якщо оптиміст наполегливо шукає шляхи виходу з
скрутної ситуації, то песиміст опускає руки, вважаючи, що будь які його
намагання та зусилля марні і не приведуть до чогось путнього. На відміну від
інших, оптимісти більш зосереджені, цілеспрямовані, організовані та ніколи
не втрачають впевненості у досягненні позитивного результату у будь якої
справі, за яку вони беруться. Оптимісти завжди виявляють активність та
демонструють високі трудові досягнення, навіть у тому разі, якщо вони не
мають високої освіти і значного практичного досвіду.
Оскільки життєва позиція безробітних суттєво впливає на процес
працевлаштування, цілком природно, що проблема “оптимізм - песимізм” не
може залишатись поза межами уваги спеціалістів служби зайнятості. Їх
цікавлять конкретні аспекти цієї проблеми: чи можливо підвищити рівень
оптимізму у безробітних, зважаючи на те, що вони є представниками
дорослого населення? Якщо так, то яким чином і за рахунок чого цього
можна досягти?
Позитивну відповідь на перше питання дають відомі психологи
М. Селігмен та С. Сегерстрем (США). На підставі багаторічних досліджень
та практичної діяльності у цієї площині, вони доводять: а) рівень оптимізму
постійно коливається разом з нашими ресурсами та життєвим досвідом;
б) такі зміни відбуваються протягом усього дорослого життя кожної людини;
в) людина здатна навчитись оптимізму; г) оптимізм – якість, що легко
формується. Тобто існують реальні можливості цілеспрямованого впливу на
підвищення рівня оптимізму у клієнтів служби зайнятості. Успіх у цієї роботі
досягається завдяки застосуванню заходів психологічної підтримки –
спеціалізованих тренінгів, семінарів та інших заходів, що стимулюють
клієнтів до самовдосконалення.
Інформаційна складова готовності. Інформація, як сукупність
відомостей про обставини, що складаються, та події, що відбуваються
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навколо нас, відіграє значної ролі як у житті суспільства, так і у житті
пересічної людини. Інформація дозволяє особі усвідомити стан речей,
визначити власне ставлення до наявної ситуації та обрати рішення щодо
своїх подальших дій відповідно до власних інтересів та намірів. Тобто, будь
яка свідома діяльність людини має свої інформаційні підвалини. Професійна
інформація як складова загальної системи професійної орієнтації, призначена
донести до людини відомості, що дозволяють їй свідомо підійти до
вирішення проблеми професійного самовизначення та обрати оптимальні
шляхи розбудови власного життя та трудової кар’єри. Професійна
інформація в структурах служби зайнятості спрямована на вирішення
декількох завдань: допомогти людині, яка шукає роботу, вирішити проблему
вибору (або зміни у разі необхідності) сферу економічної діяльності,
професії;

визначити

оптимальні

шляхи

первинного

включення

(або

повернення) до активної економічної діяльності; забезпечити захист
громадян від неякісної, шкідливої інформації. Натомість, зважаючи на те, що
поведінка та вчинки людини обумовлені якістю та обсягом інформації, якою
вона володіє (отримує), доцільно зауважити, що вона (інформація) є одним з
вагомих факторів, що здатен суттєво впливати на підвищення мотивації
безробітного до активного включення в процес пошуку місця роботи та
власного працевлаштування.
Інформація сприяє підвищенню мотивації якщо вона:


сприяє усвідомленню людиною реальної життєвої ситуації та

подальші перспективи її трансформації у разі діяльності або бездіяльності
самого оптанта;


розкриває варіанти виходу оптанта з ситуації безробіття;



обґрунтовує провідну роль самої людини у вирішенні

проблеми власного працевлаштування (прийняття рішення щодо мети і
напрямку пошуків, усвідомлення особистої відповідальності за наслідки
своїх рішень та дій тощо);

12



спонукає

людину

до

самопізнання,

стимулює

її

до

саморозвитку та підвищення власної конкурентоспроможності на ринку
праці;


конкретизує у яких випадках, від кого й на яких умовах шукач

роботи може отримати необхідної допомоги та підтримки у вирішенні
нагальних проблем.
Сьогодні така інформація, безумовно, надається безробітним службою
зайнятості, але вона, зазвичай, подається фрагментарно, розпорошено, не
пов’язана єдиним логічним ланцюжком. У такому вигляді її вплив на шукачів
роботи, їх мотивацію виявляється недостатнім, не призводить до відчутних
позитивних зрушень. З метою вдосконалення інформаційного напряму
обслуговування, підвищення його ефективності, вважаємо за доцільне,
розширити й конкретизувати послуги зазначеної спрямованості та об’єднати
їх у вигляді відповідного розділу цілеспрямованого семінару з умовною
назвою – “Підвищення готовності шукачів роботи до прискорення власного
працевлаштування”. Заходи інформаційно-роз’яснювальної спрямованості
(частково або повністю, в залежності від стану і потреб споживача,) в
обов’язковому порядку повинні включатись в плани самостійного пошуку
роботи кожного клієнта центру зайнятості.
Компетенції безробітного. Останнім часом на сторінках наукових
видань,

для

визначення

індивідуального

розвитку

особистості,

використовується таке поняття як компетентність. Науковці пропонують
розглядати це поняття як інтегральну характеристику особистості, що
віддзеркалює

її

готовність

та

здатність(спроможність)

кваліфіковано

провадити діяльність, виконувати завдання або роботу. Виокремлюють такі
різновиди компетентності – професійні (здатність виконувати професійні
функції відповідно до вимог нормативів і стандартів) та базові (обумовлюють
успішне подолання багатьох життєвих проблем).
Саме

базові

компетентності

дозволяють

впоратись з проблемою власного працевлаштування.
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безробітному

успішно

Виходячи з того, що складовими компетентності виступають знання,
вміння (навички) та здатності особистості, спробуємо їх конкретизувати
відповідно до соціального статусу безробітного та особливостей його
життєвої ситуації.
Знання. Кожен оптант (клієнт служби зайнятості) повинен знати:


основні положення законодавчих актів, що визначають право

громадян на працю, вільний вибір виду діяльності та працевлаштування
(Конституція України, Закон України “Про зайнятість населення”, Закон
України

“Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок

безробіття” та інших чинних нормативно-правових актів);


права, обов’язки безробітних громадян та державні гарантії щодо

їх зайнятості;


особливості функціонування ринку праці та працевлаштування у

сучасних (ринкових) умовах;


місце і роль державної служби зайнятості на ринку праці, основні

напрями її діяльності, послуги, що вона надає;


об’єктивне уявлення про себе, свої можливості та здатності;



усвідомлення власної ролі щодо вибору і реалізації шляхів

працевлаштування та особистої відповідальності за кінцеві наслідки;


від кого (крім державної служби зайнятості) і як можна отримати

допомогу у працевлаштуванні.
Вміння (навички), що сприяють успішному пошуку місця роботи та
працевлаштуванню:


працювати

з

інформаційними

матеріалами

–

знаходити,

опрацьовувати, використовувати;


планувати та організовувати процес пошуку ( визначати етапи,

спрямованість, пріоритетність і послідовність дій, орієнтовні терміни їх
виконання);


продуктивно спілкуватись з спеціалістами служби зайнятості,

роботодавцями, оточуючими. Володіти навичками самопрезентації;
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формулювати свою думку, наміри та аргументовано відстоювати

власну позицію;


оцінювати наявну ситуацію, аналізувати результати своїх

пошуків та робити відповідні висновки.
Здатності, виявлення яких дозволяє безробітному сподіватись на
досягнення позитиву:


оперативно приймати рішення та брати на себе особисту

відповідальність за його наслідки;


бути готовим до професійної та соціальної мобільності;



постійно підвищувати інтелектуальний потенціал, професійну

майстерність та рівень власної конкурентоспроможності;


виявляти активність, наполегливість щодо досягнення визначеної



працювати у єдиній команді;



вивчати та усвідомлювати досвід оточуючих, додержуватись у

мети;

практичній діяльності, корисних порад та рекомендацій.
Формування (підвищення) готовності особистості до вирішення
проблем, пов’язаних з її соціальною та професійною адаптацією у ринкових
умовах – складне завдання. Активну участь у цієї роботі повинні приймати
родина, навчально-виховні заклади, державні установи та суспільні
організації.
Викладене дозволяє прийти до таких висновків:
- сьогодні в арсеналі державної служби зайнятості не існує дійового
механізму, що дозволяє цілеспрямовано сприяти підвищенню особистої
готовності безробітних до самостійного працевлаштування. Створення
такого стає нагальною необхідністю;
- для вирішення зазначеної проблеми доцільно активізувати зусилля
соціальних

партнерів,

спрямованих

на

профорієнтації населення на державному рівні.
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ГЕНДЕРНІ ПРОЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ
В статті окреслені провідні тенденції впливу маскулінності-фемінності,
статевої самооцінки, цілісності статевої ідентичності та стереотипності
психологічної

статі

на

готовність

особистості

до

професійного

самовизначення, що є неодмінною умовою подолання “кризи безробіття”.
Результати дослідження свідчать про те, що наявність високих
фемінних показників у поєднанні з високим рівнем ідеальних маскуліннофемінних рис, позитивна статева самооцінка та стереотипність психологічної
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статі підвищують потенційну успішність професійної самореалізації жінок.
У представників чоловічої статі високий рівень маскулінності, висока
статева самооцінка, а також стереотипність психологічної статі та цілісність
статевої ідентичності позитивним чином впливають на готовність до
професійної самореалізації, тоді як фемінні риси здійснюють амбівалентний
вплив на професійний розвиток чоловіків.
Ключові

слова:

професійна

ідентичність,

криза

безробіття,

маскулінність, фемінність, статева самооцінка, стереотипність психологічної
статі, цілісність статевої ідентичності.
In the article the basic tendencies of influence of a psychological sex on
readiness of the person for professional self-determination in a situation of
unemployment are outlined.
The results of research testify that at the women presence high femininity
parameters in a combination to a high level of ideal masculinity-femininity
characteristics, raise the successfully of their professional self-realization. At the
males the high level of masculinity is the positive factor of their professional
development, whereas femininity characteristic ambivalently influence of the
professional self-realization of the men.
Вступ: безробіття, як соціальний феномен має відповідні риси залежно
від статевої належності індивіда, риси, що глибинно зумовлені психологічною
статтю індивіда, а також є відбиттям досить жорсткого тиску гендерних
стереотипів, що домінують у сучасному українському суспільстві. Все це
підкреслює

необхідність

окремого

вивчення

чоловічого

та

жіночого

безробіття, із метою визначення психологічних чинників його виникнення та
оптимізації шляхів вирішення цієї складної соціальної проблеми.
Основною ідеєю розробки даної проблематики є дослідження впливу
маскулінно-фемінних

рис

безробітних

на

особливості

самоставлення,

акцентуації характеру, мотиваційну сферу, локус контролю, адаптаційні
можливості, мотивацію досягнення успіху та стійкість до стресових впливів,
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що складає певний психологічний симптомокомплекс, який є важливим
чинником розвитку готовності до професійного самовизначення.
Отже, запропонована концепція дослідження даної проблеми передбачає
вивчення впливу психологічної статі, а також її гендерних складових на
формування

певних

психологічних

підструктур,

які

визначатимуть

ефективність становлення професійної ідентичності безробітних.
Мета дослідження: визначення особливостей впливу психологічної
статі на розвиток здатності особистості до професійної самореалізації в
ситуації безробіття.
Для вирішення завдання дослідження було використано наступний
комплекс психодіагностичних методик: С.Бем “Психологічна стать”,
адаптація О.Г. Лопухової, модифікація А.В.Алєксєєвої; Л.Рідер “Шкала
вимірювання рівня психосоціального стресу”; К.Роджерс, К.Даймонд
“Методика діагностики соціально-психологічної адаптації”; К.Леонгард
“Акцентуації

особистості”;

А.Мехрабіан

“Вимірювання

мотивації

досягнення”, модифікація М.Ш.Магомед-Емінова.
Надійність та вірогідність отриманих даних доводилась за допомогою
методів математичної статистики з використанням кореляційного аналізу
(коефіцієнт кореляції
дослідження

Спірмена),

здійснюється

через

а математична обробка результатів
обчислювання

середніх

значень

та

вимірювання семантичної відстані між діагностичними змінними.
Наукова новизна дослідження полягає у застосуванні принципово
нового підходу до вирішення проблеми безробіття, а саме визначенні ролі
психологічної статі, зокрема, її маскулінно-фемінних складових, статевої
самооцінки, цілісності статевої ідентичності та стереотипності психологічної
статі в контексті становлення професійної ідентичності безробітних.
Теоретичне

значення

дослідження

полягає

у

визначенні

закономірностей та особливостей впливу психологічної статі на становлення
професійної ідентичності безробітних, що безпосереднім чином пов’язано із
розробкою

нових концептуальних підходів дослідження особистості в
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ситуації професійної кризи.
Практичне значення науково-дослідної роботи полягає у використанні
отриманих даних, щодо впливу психологічної статі на особливості
професійної самореалізації безробітних, в процесі надання психологічної
допомоги особистості, що перебуває в ситуації безробіття. Впровадження
отриманих результатів може здійснюватися також в результаті розробки
психологічних тренінгів, спрямованих на розвиток професійно-особистісного
потенціалу чоловіка та жінки у стані безробіття, що сприятиме оптимізації
працевлаштування

безробітного

населення

у

сучасному

українському

суспільстві.
Подальшим напрямами наукових досліджень з цієї теми є вивчення
особливостей трансформації внутрішнього когнітивного простору особистості
в процесі подолання “кризи безробіття”.
Результати дослідження:
За даними експериментального дослідження спостерігається значущий
вплив маскулінно-фемінних складових психологічної статі на готовність до
професійно-особистісної самореалізації жінок та чоловіків. Так, серед жінок
наявність маскулінних властивостей визначає їх схильність до домінування,
що

є

типовим

проявом

внутрішньої

мужності

(рис.1),

а

також

демонстративність, що відображає бажання привертати до себе увагу та
зумовлена більшою впевненістю в собі жінок з вираженими маскулінними
рисами. Високий рівень бажаних маскулінних характеристик супроводжується
у жінок наявністю гіпертимного темпераменту, для якого є типовим
підвищена рухливість нервових процесів, а також позитивним чином впливає
на розвиток орієнтації на успіх, яка є неодмінною умовою успішної
професійної самореалізації.
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Маскулінність

Фемінність
Зовнішній
контроль

Демонстративність

Домінування

Орієнтація
на успіх

Рухливість

Ідеал
фемінності

Внутрішній
контроль

Ідеал
маскулінності

Дезадаптованість

Ескапізм
Прийняття
інших

Екзальтованість
ваність
ваність

Емоційний
комфорт
комфорт

Рис.1. Вплив психологічної статі на професійну саморсеалізацію жінок
в ситуації безробіття
Примітка: на малюнку зображені кореляційні зв’язки на рівні значущості
р0,01, а товщина ліній залежить від абсолютного значення
коефіцієнту кореляції
Фемінні

риси

також

визначають

вираженість

демонстративної

акцентуації, що зумовлено підвищеною експресивністю та емоційністю
фемінних жінок та досить сприятливим чином впливають на формування
орієнтації жінок на успіх, що є досить важливим чинником успішної
професійної самореалізації.
Дуже важливу роль в контексті особистісного розвитку та відповідно,
професійної самореалізації, відіграють бажані фемінні риси, а саме: наявність
високого рівня бажаних фемінних характеристик визначає прагнення жінок до
успіху, позитивно впливає на їхнє емоційне самопочуття, ставлення до
оточуючих, соціально-психологічну адаптованість, здатність до самоконтролю
та вміння конструктивно розв’язувати складні життєві ситуації.
Отже, психологічна стать у представниць жіночої статі є важливим
20

чинником професійної самореалізації, а саме: вираженість фемінних рис та
прагнення розвинути потенціал власної жіночності у поєднанні з бажанням
посилити свою психологічну мужність є детермінантою розвитку орієнтації на
успіх, яка є неодмінною умовою ефективної професійної самореалізації, що
особливо актуально в ситуації безробіття. Високий рівень бажаних фемінних
рис у жінок позитивним чином впливає на їхнє емоційне самопочуття,
ставлення до оточуючих, соціальну адаптованість, здатність контролювати
власне життя та конструктивність у подоланні проблемних ситуацій, що є
важливими чинниками становлення професійної ідентичності.
Важливим аспектом даного дослідження є також вивчення статевої
самооцінки, яка вимірюється через ступінь відповідності наявних та бажаних
психологічних характеристик жінки, в контексті її статевої належності. За
результатами експерименту, наявність високої статевої самооцінки у жінок
супроводжується позитивним емоційним самоставленням та високим рівнем
керованості життєвого процесу, які є важливими передумовами успішної
соціальної самореалізації, що підкреслює роль статевої самооцінки в контексті
професійного становлення представниць жіночої статі.
Важливим виміром психологічної статі є також її стереотипність, яка
відображає ступінь близькості бажаних характеристик психологічної статі до
усталених

гендерних

стереотипів.

Стереотипність

психологічної

статі

підвищує орієнтацію жінок на успіх та знижує рівень особистісного стресу, що
позитивним чином впливає на їх професійну самоактуалізацію.
Отже, наявність високих фемінних показників у поєднанні з високим
рівнем ідеальних маскулінно-фемінних рис, висока статева самооцінка та
стереотипність психологічної статі підвищують потенційну успішність
професійної самореалізації жінок, що є особливо актуальним в ситуації
безробіття.
У чоловіків за результатами експериментального дослідження (рис.2.)
простежується визначальний вплив маскулінних рис, які позитивним чином
впливають на розвиток в них орієнтації на успіх, яка є необхідною умовою
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професійної та соціальної успішності, а також зумовлюють рівень
самоприйняття,

соціально-психологічної

адаптованості,

емоційного

комфорту та здатність до свідомого та відповідального здійснення власного
життєвого

задуму.

Наявність

виражених

маскулінних

рис

також

співвідноситься у чоловіків з більш низьким рівнем стресу та меншою
схильністю до уникання проблемних ситуацій, завдяки підвищенню
здатності до їх конструктивного вирішення та подолання.

Неприйняття
себе

Ідеал
маскулінності

Емоційний
комфорт
Самоприйняття

Дезадаптованість

Маскулінність

Поступливість

Дистимічність

Адаптованість
ість

Стрес
Внутрішній
контроль

Орієнтація
на успіх
Неприйняття
інших

Ескапізм

Циклотимність

Демонстративність

Рис.2. Вплив маскулінних рис на професійну самореалізацію чоловіків
в ситуації безробіття
Психологічна жіночність чоловіків зумовлює вищий рівень прийняття
ними інших людей та схильність до компромісів, що є важливою умовою
гармонійних міжособистісних стосунків з оточуючими. В той самий час,
наявність виражених фемінних рис супроводжується у чоловіків зменшенням
здатності брати на себе відповідальність за власне життя та викликає
схильність до уникнення проблемних ситуацій (див. рис. 3). Фемінні риси у
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чоловіків проявляються через підвищену емоційність та чутливість (емотивна
акцентуація),

а

високий

рівень

ідеальних

фемінних

характеристик

супроводжується мінливістю настрою, а саме зміною афективних та
депресивних станів та схильністю до неврівноваженості.

Циклотим
-ність

Поступливість

Ескапізм

Прийняття
інших

Емотивність
Фемінність

Ідеал
фемінності

Внутрішній
контроль

Рис.3. Вплив фемінних рис на професійну самореалізацію чоловіків
в ситуації безробіття
Отримані дані вказують на неоднозначність впливу фемінних рис на
особистісну самоактуалізацію

чоловіків,

а

саме:

наявність

фемінних

характеристик гармонізує міжособистісне спілкування чоловіків, але зменшує
їхню здатність до оптимального вирішення життєвих ситуацій та негативним
чином впливає на їхнє психологічне самопочуття.
Отже, маскулінність є важливим чинником успішної професійної
самореалізації

чоловіків,

тоді

як

фемінні

риси

здійснюють

досить

амбівалентний вплив на життєву самоактуалізацію чоловіків, що потребує
відповідної психологічної допомоги у напрямі гармонізації особистісного
розвитку представників чоловічої статі.
Позитивна статева самооцінка сприятливим чином впливає на розвиток
у чоловіків орієнтації на успіх, що є важливим чинником професійної
самореалізації. Висока статева самооцінка співвідноситься з вираженими
демонстративними тенденціями, а також з низькою психологічною мінливістю
та емоційністю, що зумовлено невисоким рівнем бажаних фемінних рис у
чоловіків з високою статевою самооцінкою.
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Цілісність статевої ідентичності позитивним чином впливає на
емоційний комфорт чоловіків, супроводжується низькою схильністю до
демонстративності, а також до депресивних розладів та особиcтісної
тривожності.
Стереотипність психологічної статі, зумовлена прагненням до значного
посилення маскулінних рис, позитивним чином впливає на психологічне
самопочуття чоловіків, зумовлюючи більш низький рівень стресу й
психологічної нестійкості та знижує схильність до компромісів та поступок.
Отже, високий рівень маскулінності, позитивна статева самооцінка, а
також стереотипність психологічної статі та цілісність статевої ідентичності
позитивним чином впливають на готовність чоловіків до професійної
самореалізації. Фемінні риси, які також є важливим чинником професійної
успішності чоловіків здійснюють амбівалентний вплив на їх професійний
розвиток, що потребує відповідної психологічної допомоги, метою якої є
гармонійне прийняття чоловіками власної внутрішньої жіночності.
Висновки: психологічна стать є важливим чинником становлення
професійної ідентичності особистості в ситуації безробіття. У представниць
жіночої статі як маскулінна, так і фемінна складові психологічної статі
позитивним чином впливають на готовність до професійної самореалізації,
тоді як у чоловіків лише маскулінні риси є сприятливим чинником в контексті
професійної

самореалізації,

тоді

як

фемінні

характеристики

досить

суперечливим чином впливають на актуалізацію професійного потенціалу
представників чоловічої статі.
Виявлена закономірність має бути відповідним чином врахованою в
контексті психологічної допомоги безробітному населенню, а саме через
надання чоловікам відповідної допомоги, спрямованої на гармонійне
прийняття ними власної психологічної жіночності, що є важливою
передумовою успішної професійної самореалізації.
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Білінська Т.М., Варнавських К.М.
м. Тернопіль

ПРОФЕСІЙНІ ОРІЄНТИРИ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ:
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тенденції розвитку суспільства зумовлюють необхідність людям своєю
трудовою діяльністю задовольняти матеріальні та морально-психологічні
потреби. А без знань про професії, відомостей про види і характерні ознаки
трудової діяльності неможливо цього зробити мотивовано. Допомогти
юнакові чи дівчині правильно обрати конкретну професію, а тим більше
першу, й покликана система профорієнтаційної роботи.
Правильний вибір професії розкриває перед молодою людиною шлях
до реалізації своїх здібностей та життєвих планів, сприяє ефективному
використанню трудового потенціалу в інтересах особи і суспільства.
Складність ситуації цього вибору полягає в її двоїстості: з одного боку,
об’єкт вибору – світ професій, видів професійної діяльності з широким
спектром характеристик, з другого, – суб’єкт вибору професії (спеціальності)
– особистість зі своїми якостями і задатками.
Особливо гостро проблема правильного професійного становлення
стоїть перед кожною молодою людиною, коли формуються їх орієнтири на
майбутню професійну діяльність. На цьому життєвому етапі студентипершокурсники потребують підтримки і кваліфікованої допомоги викладачів
вузу щодо їх професійного вибору.
Як зазначено в Концепції державної системи професійної орієнтації
населення, профорієнтаційну роботу здійснюють ряд освітянських та
соціальних служб, в тому числі і підрозділи державної служби зайнятості.
Окремі її елементи застосовуються в загальноосвітніх, професійних та вищих
навчальних

закладах.

Адже

молодим

людям

потрібно

допомогти

зорієнтуватися у широкому морі більш як 40000 професій, зуміти реально
оцінити свої можливості, здібності, інтереси.
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Важливе значення для удосконалення профорієнтаційної роботи
служби зайнятості серед молоді має вивчення соціально-професійних
орієнтацій студентів-першокурсників. Такий аналіз допомагає об’єктивно
оцінювати тенденції і зміни в професійних намірах молоді, що навчається у
вищих навчальних закладах та приймати виважені управлінські рішення
щодо подальшого формування трудового потенціалу конкретного регіону та
держави в цілому.
Одне з основних завдань такого обстеження – по можливості
максимально точно визначити ту межу, де з’єднуються поняття «я хочу» і «я
можу». Причому це робиться без будь-якого тиску на молоду людину, яка у
цей період особливо вразливо сприймає усе, що її стосується. Дуже важливо
надати обґрунтовані рекомендації у професійному самовизначенні з
врахуванням й потреб нинішнього ринку праці.
З метою отримання актуальної інформації щодо професійних намірів
студентів вищих навчальних закладів м. Тернопіль у травні 2011 р.
проведено опитування студентів-першокурсників. Соціологічне опитування
проводили за допомогою спеціально розробленої анкети, що є найбільш
оптимальним методом оперативного та масового збору інформації. Всього
опитуванням охоплено 69 студентів-першокурсників віком 16-19 років, з
яких 23 (33,3%) - юнаків та 46 (66,7%) - дівчат. 33,3 % студентів закінчили
ЗОШ м. Тернопіль, 50,0 % - Тернопільської області, 11,1 % - ІваноФранківської області та 5,6 % - Львівської.
Бланк складався з 10 відкритих та закритих запитань, що стосувались
визначення чинників, які вплинули на професійне самовизначення молодих
людей, переліку послуг центру зайнятості, які вони отримали тощо.
Виявилось, що 22,0 % вважають вибір майбутньої професії – справою
життєвих обставин; 22,0 % - зорієнтовані батьками та родичами. Друзі та
знайомі вплинули на вибір 17,0 % опитаних. Література формувала
професійну орієнтацію 14,6 % студентів, вчителі – 7,3 %, засоби масової
інформації (телебачення, кіно, реклама та оголошення) – 4,9 %. Вибір
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професії пояснюють власним бажанням 9,8 %, актуальністю майбутньої
професії

–

2,4

%.

Фактори,

які

спонукали

опитаних

студентів-

першокурсників до вибору професії наведені на Рисунку 1.

вчителі
7.3 %

власне
бажання
2.4 %

актуальність
професії
9.8 %

друзі, знайомі
17.0 %

родичі
22.0 %

життєві
обставини
22.0 %

ЗМІ
4.9 %

література
14.6 %

Рис. 1. Чинники, що найбільше вплинули на вибір професії
У полі зору організаторів анкетування було також з’ясування питання
чи отримували молоді люди послуги, пов’язані з вибором професії від
спеціалістів

центру

зайнятості.

Результати

нашого

соціологічного

дослідження свідчать, що лише 5,6 % респондентів скористалися послугами
спеціалістів

служби

зайнятості.

Зокрема:

відвідали

семінар,

профорієнтаційний урок та отримали інформацію з веб-сайту служби
зайнятості. Решта 94,4 % не отримували вищезазначених послуг взагалі.
На запитання: «Чи відповідає професія, за якою ви навчаєтесь, Вашим
уявленням про неї», 44,4 % опитуваних відповіли «так», 44,4 % – «швидше
так», 11,2% – «ні». Щодо відповідності обраної професії інтересам відповіді
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обстежуваних розподілились аналогічно. 35,7 % студентів вважають, що
обрана професія відповідає їхнім здібностям, 42,9 % – «швидше відповідає»,
7,1 % – «швидше ні», 14,3 % було важко відповісти.
Аналіз проведеного анкетування опитаних студентів-першокурсників
дають об’єктивні дані про їх бажання щодо ймовірної зміни обраної професії.
Так, 77,8 % не хотіли б змінити обрану професію на іншу, 11,1 – % поміняли
би її та 11,1 % – не можуть однозначно відповісти (Рис.2).
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не знаю

варіант відповіді

Рис. 2. Чи хочуть студенти змінити обрану спеціальність на іншу
Постає серйозна проблема, зміст якої полягає в тому, що певна
кількість випускників обирають собі

майбутню професію стихійно,

необґрунтовано, поверхнево. Це, в свою чергу, може призвести до того, що
вже через 2-5 років (період, необхідний для набуття професії в закладах
освіти), різні галузі економіки поповняться працівниками, які за своїми
нахилами, здібностями, станом здоров’я не відповідатимуть обраній
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професії, отже, – не зможуть конкурувати на ринку праці і стануть
потенційними клієнтами служби зайнятості, молодіжних бірж праці тощо.
Економічні, соціальні, моральні втрати суспільства, батьків і самої
особистості від цього великі (допомога на випадок безробіття, кошти на
перенавчання, психологічний дискомфорт людини, пов’язаний з втратою чи
трудністю в пошуку роботи і т.п.).
Якщо би довелося обирати професію вдруге, то 77,8 % опитаних
обрали б ту саму спеціальність, 16,7 % – не знають чи повторили би свій
вибір, 5,5 % – обрали б іншу професію (Рис.3).

обрали б ту
саму
професію
77.8 %

обрали б
іншу
професію
5.5 %

не знають
16.7 %

Рис. 3. Розподіл обстежуваних щодо можливого повторного вибору
професії
Аналізуючи ці фактори, можна бачити прорахунки у виховній та
профорієнтаційній роботі з молоддю, зокрема такі :
- по-перше, молоді люди здебільшого виявились не готовими до
самостійного та усвідомленого вибору своєї майбутньої професійної
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діяльності та орієнтуються на думку батьків, знайомих, родичів. При цьому,
слід зазначити, що усвідомлений самостійний вибір професії здійснили лише
9,8 %, натомість майже чверть опитаних основним фактором у виборі
професії зазначає життєві обставини та вплив літератури. Це дає підстави
зробити висновок, що кожен третій студент-першокурсник здобуває освіту з
метою вирішення власних особистих проблем, а не для професійної
самореалізації як фахівця.
- по-друге, стає очевидною потреба у посиленні та вдосконаленні
регулярної інформаційної та роз’яснювальної роботи з проблем професійного
самовизначення як учнів випускних класів ЗОШ, так і серед батьків
випускників, урахування своїх здібностей та професійної придатності,
розподілу трудових ресурсів в регіоні, реальних та перспективних потреб
ринку праці.
- по-третє, насторожує той факт, що кожен п’ятий студентпершокурсник погодився б змінити обрану спеціальність на іншу, якби у них
з’явилася така можливість.
- по-четверте, служба зайнятості не відіграє значного впливу на вибір
професії. Це можна пояснити відсутністю у вищенаведеної служби вільних
кадрових ресурсів, адже в основному вони працюють із дорослим незайнятим
трудовою діяльністю населенням, а основний фундамент профорієнтаційної
роботи повинна

закладати освітянська галузь. При цьому, як службі

зайнятості, так і освіті для масштабного охоплення молоді, можна
рекомендувати використання волонтерського руху.
Потрібно удосконалювати співпрацю відповідних підрозділів системи
шкільної освіти та служби зайнятості задля цілеспрямованого формування
професійно-мотиваційної сфери в молодіжному середовищі в інтересах особи
і суспільства та розвитку трудового потенціалу. В цьому зв’язку в Указі
Президента України «Про вдосконалення державного регулювання у сфері
зайнятості населення та ринку праці в Україні», визначено комплекс завдань
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щодо удосконалення освітньої та професійної підготовки населення, зокрема,
молоді, відповідно до потреб економіки та ринку праці.
Зміна умов, змісту і засобів праці, що відбуваються на тлі ринкових
трансформацій, зрослі вимоги роботодавців до якості робочої сили
викликають потребу в систематичній і професійній орієнтації молоді. Вона
виступає

невід’ємною

складовою

процесу

неперервної

освіти.

Для

удосконалення цієї діяльності необхідні підготовка і постійне підвищення
кваліфікації фахівців у сфері профорієнтації, систематичне відстеження
професійної спрямованості учнів шкіл та відповідна її корекція.
Аналіз
підтверджує

одержаних
назрілий

результатів
висновок

про

анкетування
те,

що

студентів
система

І

курсу

професійної

спрямованості молоді вимагає термінового оновлення та реформування. При
цьому основну роль у справі профорієнтації учнівської молоді має
відігравати школа.
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Білоус Р.М., Гриценко Т.М.
м. Кременчуг

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку нашої країни
відбуваються широкомасштабні процеси соціально-економічних, політичних,
культурних

змін,

що

викликає

загострення

суспільних

протиріч,

переосмислення цінностей, норм і законів моралі. Як наслідок, відзначають
деформаційні процеси становлення особистості, що утруднює особистісне та
професійне

самовизначення.

У

сучасній

психології

самовизначення

особистості розуміється як активне визначення людиною свого місця у
системі

суспільних

відношень,

вибір

життєвої

позиції,

визначення

перспектив у діяльності та сімейних планах, а також перехід від однозначної
ролі учня до соціально-диференційованих ролей. Учнівська молодь посідає
важливе місце в розвитку та стабільності суспільства України, тому
висвітлення

вибору

майбутньої

професії

є

одним

із

напрямків

конструктивного поглибленого аналізу особистості.
Професійне самовизначення як незалежне проектування життєвої
траєкторії та вибір майбутньої професії, як активний пошук людиною свого
місця у системі суспільних стосунків є найголовнішим завданням розвитку в
ранньому юнацтві, а тому надзвичайно актуальним для досліджень. У цілому
професійне самовизначення розглядається як процес, що охоплює весь період
професійної діяльності особистості: від виникнення професійних намірів до
закінчення трудової діяльності. Основою цього процесу є акт вибору
професії - однієї з найважливіших подій у цілісному житті людини. Вибір
професії пов'язаний із минулим досвідом особистості, а процес професійного
самовизначення сягає далеко в майбутнє, приймаючи участь у формуванні
загального образу "Я" людини, визначаючи плин її життя. Розглядаючи вибір
професії як систему суб'єкт об'єктних відносин, необхідно зупинитися на
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вивченні

психологічних

особливостей

професійного

самовизначення

старшокласників, що і стало проблемою даної статті.
Теоретичне значення розв’язання цієї проблеми полягає у розгляді
особливостей вибору професії сучасною молоддю, а практичне – у пошуках
засобів

і

способів

наближення

реальної

структури

професійного

самовизначення до суспільно бажаної, яка б забезпечувала гармонійний
розвиток особистості.
Аналіз теоретичних та емпіричних досліджень. Про самовизначення
особистості писали А.В.Петровський, М.Г.Ярошевський, І.С.Кон та інші.
Професійне

самовизначення

особистості

розглядали

Є.О.Клімов,

Б.О.Федоришин, П.І.Шавір, Є.М.Павлютенков, В.Ф.Моргун, В.В.Рибалка та
інші. Питання професійного самовизначення хвилювали людство з давніх
часів. У 1575 р. в Іспанії вийшла книга лікаря Хуана Уарте "Дослідження
здатностей до наук", яка виокремила вивчення індивідуальних відмінностей у
здібностях із метою професійного вибору. Х.Уарте мріяв про організацію
професійного вибору в державному масштабі. Якщо розглядати даний процес
історично, то з розвитком суспільного поділу праці спостерігаємо збільшення
кількості професій. За даними науковців, більше 50% існуючих у наші дні
професій і спеціальностей були невідомі ще 30 років тому, що зумовлено
появою нових галузей виробництва.
Проблема професійного

самовизначення

особистості

в

фаховій

літературі є однією з широко досліджуваних. У роботах дослідників цей
термін часто ототожнюється з такими поняттями, як «професійне зростання»
(Л.І.Божович, Є.О.Клімов, О.О.Міненко, Ю.П.Поваренков, М.С.Пряжніков),
«професійна

самореалізація»

(К.Роджерс,

Д.Сьюпер),

«професійна

ідентифікація» (К.О.Абульханова-Славська, Л.М.Каллен, Ю.П. Поваренков,
П.А.Шавір), «професіоналізація» (І.П.Андрійчук, А.К.Маркова, Л.М.Мітіна,
В.П.Панок, Н.І.Пов’якель, Л.І.Уманець, Н.В.Чепелєва). Суттєвим є уточнення
поняття

професійного

з’ясування

якого

була

самовизначення,
зумовлена
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неоднозначність

домінуючими

у

підходів

певний

до

період

особливостями

соціально-економічного

розвитку

суспільства.

Його

трактували як: мережу завдань, що їх ставить суспільство перед особистістю
– соціологічний підхід; процес поетапного прийняття рішень, шляхом яких
особистість формує баланс між власними можливостями та об’єктивними
вимогами системи розподілу праці у суспільстві – соціально-психологічний
підхід; процес формування індивідуального стилю життя, невід’ємною
часткою якого є професійна діяльність – диференційовано-психологічний
підхід, згідно з яким професійне самовизначення особистості розглядається
як поступове формування готовності індивіда до усвідомленої та самостійної
побудови, коригування та реалізації перспектив власного професійного
розвитку,

знаходження

особистісно

значущого

сенсу

у

конкретній

професійній діяльності [4].
Співвідношення

понять

«професійне

самовизначення»

і

«вибір

професії» детально розглянуто Н.В.Самоукіною [5, 65], яка визначає
професійне самовизначення як тривалий процес побудови внутрішнього
суб’єктивного плану на відміну від вибору професії, який стосується
поведінки людини. Таким чином, якщо вибір професії – це прийняття
молодою людиною рішення стосовно отримання соціально значущого
результату, то професійне самовизначення – це пошук «своєї» професії і
«себе в професії», власної професійної ролі в ній, визначення для себе
професійних перспектив та їх досягнення. О.М.Гріньова додає, що феномен
професійного

самовизначення

має

розглядатися

комплексно,

як

цілеспрямована активність індивіда для більш повної реалізації своїх
здібностей, можливостей у конкретному виді професійної діяльності з
усвідомленням ним вимог обраної професії, міри власної придатності та
перспектив власного професійного зростання [3, 17].
О.І.Вітковська розуміє професійне самовизначення як цілісний,
інтегративний процес, у якому реалізуються основні життєві цінності
людини і конкретизуються аспекти її життєвого, особистісного, соціального
самовизначення [1, 9].
34

У цілому в процесі самовизначення виділяють три основні етапи:
самопізнання, самовиховання, власне самовизначення, які завершуються
формуванням позитивного ставлення до себе як до суб'єкта професійної
діяльності. Тому свідомий вибір професії слід вважати показником
сформованості професійного самовизначення. Професійне самовизначення
старшокласника, із одного боку, залежить від широти та якісних
характеристик досвіду та ступеню його усвідомленості суб’єктом, що
відображено в уявленнях про себе та світ професій, з другого детермінується рефлексивними змістами, якими оперує школяр у виборі
професійної діяльності.
У вітчизняній психології ранній юнацький вік визначається в межах від
14-15 років до 17-18, який співпадає з періодом навчання в старших класах
загальноосвітньої школи або з навчанням у спеціалізованих школах,
технікумах, училищах. Саме тому в перехідний період загострюються
протиріччя, зростає відповідальність, бо кожна помилка може мати
драматичний характер. Завдання професійного самовизначення вирішується
по закінченню школи, коли планується отримання вищої освіти чи
безпосереднє включення у трудову діяльність. Усвідомленість наміру
свідчить про повне розуміння власних прагнень стосовно обраної професії,
уміння зіставляти свої (за В.Синявським):
-

«хочу»

–

бажання, прагнення, інтереси,

ціннісні

орієнтації

(в основному виконують спонукальну роль);
- «можу» – пізнавальні та інтелектуальні можливості (планування та
розгортання програми, інформаційне забезпечення);
- «маю» – стійкі психофізіологічні, характерологічні та фізичні
властивості (виконавча і регуляторна сторони діяльності особистості);
- «потрібно» – суспільний попит на професію, що обирається [6, 72].
Таким чином, у ранньому юнацькому віці відбуваються якісні зміни
всіх сторін психічної діяльності, які є основою професійного самовизначення
особистості. Суттєвими є вікові

етапи професійного самовизначення. Як
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зазначає Б.С.Волков, професійне самовизначення починається у ранньому
віці в іграх дітей і поступово досягає свого реального завершення у юності і
молодості [2, 256].
Діти

дошкільного

віку

приймають

на

себе

професійні

ролі,

відтворюють працю дорослих, набувають уявлення про значимість праці.
Саме трудова діяльність дітей дошкільного віку, яка пов’язана з
професійними іграми, є засобом розвитку особистості. Підлітки до професій
відносяться вибірково, це вік мрій і фантазій: діти ще не співвідносять свої
особистісні дані з вимогами обраної професії, проте все більше уваги
приділяють реальним обставинам.
Якщо професійні мотиви підлітків розпливчасті, аморфні, мають
характер мрії, то в юності людина постає перед необхідністю професійного
самовизначення. Романтичні уявлення у дійсності реалізувати неможливо,
виникає рефлективний самоаналіз: пошуки власного «Я», застосування
власних здібностей у подальшому житті. Професійна мотивація залежить від
інтересів людини; її здібностей та системи цінностей.
Саме ж професійне самовизначення слід розглядати у єдності трьох
суб’єктивно-особистісних форм життєдіяльності людини: вибір трудового
простору для прикладення особистістю ресурсів трудової активності; вибір
професії; реалізація змісту трудової діяльності.
Отже, професійне самовизначення – це складне особистісне утворення,
яке проявляється у самореалізації особистості в професійній діяльності в
результаті найбільш повного використання нею власних здібностей й
індивідуально-психофізіологічних можливостей із врахуванням вікових
особливостей розвитку, це пошук «своєї» професії і «себе в професії»,
власної професійної ролі в ній, визначення для себе професійних перспектив
та їх досягнення.
Завданнями

статті

є:

виявлення

особливостей

професійного

самовизначення хлопців і дівчат при з’ясуванні основних компонентів
формули вибору професії учнями старших класів.
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Враховуючи специфіку теми дослідження та вік піддослідних,
використано ряд методик, спрямованих на вивчення
особливостей професійного самовизначення
відносяться:

психологічних

старшокласників. До них

«Диференційно-діагностичний

опитувальник»

(за

Є.О.Клімовим) [7], «Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2)»
(за А.Є.Голомштоком, і О.І.Мешковською) та методика визначення формули
професії

(за М.С.Пряжніковим). По

обраним методикам нами

був

вирахуваний загальний результат кількісних показників із наступним
вираженням його у відсотках. Експеримент було проведено в листопаді 2010
року.

В

експерименті

брали

участь

учні

10-х

класів

двадцятої

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м. Кременчука.
Результати наукових досліджень. Першою проводилася методика
«Диференційно-діагностичний опитувальник» (за Є.О.Клімовим). Очолюють
ієрархію виборів дівчат професії типу „людина-людина” та „людинахудожній образ” (відповідно 27,7% і 27%). Значно менше подобається
сучасним старшокласницям працювати з технікою (14,5%) та знаковими
системами (14,3%). Цікавим є показник по пункту „людина-природа” – лише
16,5%, хоча такі предмети праці як рослини, тварини або мікроорганізми
завжди приваблювали дівчат. Можливо, низька оплата праці, зниження
суспільного попиту на вказані види робіт знецінюють даний тип професій.
Головним у виборі хлопців виступають професії типу „людина-людина” та
„людина - техніка ” (відповідно 27% і 24%). Значно менше подобається
працювати зі знаковими системами (14%), можливо тому, що суспільний
попит на такі професії став значно нижчим у наш час.
Перейдемо до аналізу результатів «Орієнтаційно-діагностичної анкети
інтересів» (за Б.Федоришиним та С.Карпіловською). У дівчат на першому
місці (11,4%) йдуть мистецтво та психологія - філософія. У хлопців
найвагомішими виявляються

математика та спорт. Намагання “бути в

формі” радує, бо у десятикласників воно сягає 11,9%. Значить, із віком діти
розуміють, що для самореалізації потрібна постійна праця над собою. У
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структурі професійних інтересів дівчат найменш вагомими є відразу кілька
показників: фізика, техніка та хімія (по 0,9% і 0,6%). У хлопців дещо інакша
картина: мистецтво та сфера обслуговування їх майже не цікавлять (по 3,2%
та 3,5%).
Розглянемо такі показники вибору професії, як мета та предмет праці.
Вибір у якості мети праці респондентами таких показників, як керувати
людьми (20,1%) та творити (22,4%) підтверджує дані типології особистості,
а працювати над собою хочуть 17,8% старшокласників. Майже не бажають
учні займатися перевезеннями (2,0%), виготовляти предмети (4,0%), дещо
більше подобається вчити, виховувати (7,2%), досліджувати (7,8%),
обслуговувати кого-небудь або що-небудь (7,9%). Серед предметів праці
найбільш популярні економіка, політика (25,8%) та люди (22,1%), що
відповідає професіям типу „людина-людина”. Популярними є тексти, графіки
(15,9%), технічні об’єкти (15,3%), а такі предмети праці, як тваринний світ
(1,2%), наука (1,8%), рослини (2,1%), деталі та матеріали (5,3%), не мають
значення для сучасних старшокласників.
Охарактеризуємо вибір учнями засобів та умов праці. Комп’ютерні
засоби (36,3%) є безумовними лідерами серед засобів праці в цілому, а за
допомогою виразних рухів, міміки та з використанням можливостей
організму готові працювати лише 2,6% старшокласників. Механічні (5,3%),
автоматичні (9,0%) засоби праці, голос, інтонація (7,1%) не приваблюють
сучасну молодь. Стосовно умов та організації праці зазначимо потребу в
приміщеннях із великою кількістю людей (19,1%), роз’їздах (16,4%),
самостійності (14,7%), але разом із цим необхідність у вишуканих стосунках
(13,1%). Особливі умови (7,3%), відкрите повітря (8,1%), побутовий
мікроклімат (7,4%), робота вдома (9,2%), екстремальні умови (4,7%)
цікавлять школярів менше.
Висновки і перспективи подальших досліджень. У результаті
дослідження професійного вибору старшокласників встановлено, що для
дівчат домінуючими є професії типу „людина-людина” та „людина-художній
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образ”, у хлопців - „людина-людина” та „людина - техніка ”. Аналіз
розподілу професійних інтересів свідчить, що у дівчат на першому місці
йдуть мистецтво та психологія - філософія; у хлопців найвагомішими
виявилися математика та спорт. Не цікавлять дівчат фізика, техніка та хімія,
хлопців - мистецтво та сфера обслуговування. У якості мети праці учні
обирають керування людьми, предмету праці − економіку, політику та
людей, серед засобів праці − комп’ютери, умов та організації праці −
приміщення із великою кількістю людей, роз’їзди, самостійність.
Подальшого вивчення потребує виявлення особливостей професійного
самовизначення залежно від віку та регіону проживання. Отже, враховуючи
дані дослідження, за умови психологічного супроводу інтелектуального й
особистісного розвитку школярів наукова організація навчання здатна
забезпечити вибір професії старшокласниками.
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УДК 37.048.4:303
Гуцан Л.А.
м. Київ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті розкриваються особливості професійного самовизначення
старшокласників в сучасних умовах розбудови профільної школи.
Ключові слова: підліток, професійне самовизначення, вибір професії,
професійний розвиток особистості.
В останні роки проблеми профорієнтації, працевлаштування та
вторинної зайнятості молоді дещо загострились. Тенденція зростання рівня
безробіття змушує збільшувати та вдосконалювати форми і методи
соціального впливу на молодь, сприяти підвищенню рівня її професійної
підготовки, налагоджувати співробітництво із зацікавленими установами та
підприємствами, залучати якомога більше кваліфікованих спеціалістів до
надання допомоги молодій людині (соціальних педагогів, психологів,
профконсультантів,

соціологів),

посилювати

соціальний

захист

неконкурентоспроможних категорій молоді. З огляду на це проблема
професійного самовизначення сучасної молоді є надзвичайно актуальною та
важливою в умовах розбудови профільної школи.
Професійне

самовизначення

найчастіше

визначається

як

вибір

людиною напряму і змісту свого подальшого розвитку, сфери та засобів
реалізації індивідуальних якостей і здібностей, соціального середовища для
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втілення своєї життєвої мети та моральних цінностей; це – цілісний,
інтегративний процес, у якому реалізуються основні життєві цінності
людини і конкретизуються аспекти її життєвого, особистісного, соціального
самовизначення [1, с. 4]. Загальним теоретичним проблемам формування
готовності старшокласників до професійного самовизначення у майбутній
трудовій діяльності присвячені дослідження К.Абульханової-Славської,
Ю.Алфєрова, С.Батищева, Л.Буєвої, Д.Кікнадзе, Є.Клімова, Г.Костюка,
Б.Ломова,

B.Моляко,

В.Чебишевої

та

інших.

Проблеми

методики

профорієнтаційної роботи із старшокласниками розкриваються в роботах
Д.Закатнова,

В.Мадзігона,

Є.Павлютенкова,

A.Сазонова,

В.Сидоренка,

В.Симоненка, М.Тименка, Б.Федоришина, C.Чистякової та ін. Педагогічні
аспекти проблеми формування готовності старшокласників до професійного
самовизначення стосовно певних груп професій та конкретних видів
професійної діяльності розглядаються у дослідженнях Г.Баса, Д.Закатного,
B.Мачуського, О.Мельника, М.Піддячого, В.Романчука, Т.Становської та
інших, де розкрито особливості формування готовності старшокласників до
професійного самовизначення у сфері технічних і сільськогосподарських
професій, менеджменту тощо.
Вони вважають, що професійне самовизначення являє собою процес,
розвиток якого визначається об’єктивними і суб’єктивними чинниками [2,
с. 7]. Об’єктивні чинники не залежать від волі і намірів суб’єкта і підлягають
свідомому обліку з боку школяра, обмежуючи свободу вибору професії. До
об’єктивних чинників професійного самовизначення можна віднести потреби
країни, регіону, міста, села в тих або інакших фахівцях, вимоги, що
пред’являються професією до людини, природні здібності індивіда, позицію і
традиції

сім’ї,

вчителів.

До

суб’єктивних

чинників

професійного

самовизначення ми відносимо поінформованість учня про потреби країни,
регіону, міста або села у конкретних фахівцях, його обізнаність із світом
професій і фахові вимоги, рівень домагання школяра на суспільне визнання,
особисті професійні плани; самооцінку, схильності, інтереси. Суб’єктивні
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чинники залежать також і від впливів на них з боку педагога або самого учня.
Вирішення проблеми професійного самовизначення лежить в одній
площині з проблемами вдосконалення навчально-виховного процесу і
трудової підготовки учнів. Адже відомо, що сама по собі участь в навчальній
і трудовій діяльності ще не забезпечує цілеспрямований розвиток особистості
школяра. Але невдалий вибір професії стосується не тільки самої особи – це
має велике значення і для суспільства. Вимушена зміна професії через
помилку при її виборі, необхідність у переучуванні та перекваліфікації
потребують певних витрат та відволікають людину від участі у суспільному
виробництві. Внаслідок цього суспільство зазнає відчутних матеріальних
втрат. За підрахунками зарубіжних вчених, правильний і своєчасний вибір
професії в шкільному віці в 2-2,5 разів зменшує плинність кадрів, на 10-15%
збільшує продуктивність праці і в 1,5-2 рази знижує вартість підготовки
кадрів.
У той же час завдання суспільства на даному етапі розвитку в
розглядуваному
ознайомлення

аспекті
учнів,

як

полягає

у

теоретично,

створенні
так

і

умов

для

практично

широкого
з

різними

виробництвами, світом професій, а також у формуванні перспективи
побудови успішної кар’єри в майбутньому. Тобто в ідеалі навчальна і
виробнича праця школярів повинна розглядатись як засіб для формування
всебічно розвинутих людей і розвитку їх духовних і фізичних сил. Тому
необхідно, щоб праця стала таким засобом, її зміст і організація повинні
відповідати багатьом психологічним і педагогічним вимогам.
Узагальнюючи аналіз ряду наукових праць з теми дослідження, можна
зробити висновок, що успішність вибору професії людиною визначається
трьома основними умовами: усвідомленням власних бажань і намірів (що я
“хочу”), оцінкою особистісних

і психофізіологічних

властивостей і

можливостей (що я “можу”) і відчуттям того, що чекає від особистості
суспільство (що від мене “потрібно”). Ми вважаємо, що процес вибору
професії повинен передбачати оцінювання та співвіднесення особистістю
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власних намірів і можливостей із суспільним попитом на ту професію, яка її
цікавить. Співвіднесення особистістю своєї мети, мотивів, властивостей і
можливостей з потребами суспільства, емоційне переживання цього процесу
виступає механізмом розвитку її професійного самоивизначення. Така
схематична структура у вигляді ланцюжка “хочу” – “можу” – “потрібно”
одержала назву “Трикутника вибору професії”.
Для різних вікових груп школярів професійне самовизначення має
різний ступінь виразності – це визначається їх психологічними й
фізіологічними особливостями. Так у молодших школярів мета вибору ще не
має якогось конкретного втілення, але вона потенційно існує. У середньому
шкільному віці починають усвідомлюватись потреба вибору професії,
“життєва мета”, своє місце в суспільства. Саме в період навчання в
основній школі відбуваються основні зміни у професійному самовизначенні,
особливо змінюються мотиви і потреби стаючи більш реальними [5, с. 5]. На
цьому етапі відбувається засвоєння певних цінностей, спрямованих на
школяра суспільством, закладається основна мотиваційна база для вибору
свого професійного майбутнього. Зміна психологічного змісту у процесі
вибору професії пов’язана з розвитком і “дорослішанням” учня, а також із
зміною соціальної ситуації підлітка. У старшому шкільному віці проблема
вибору майбутньої професії здебільшого вже вельми актуальна і соціально
значуща: наближається закінчення шкільного навчання, постає питання про
визначення свого місця у суспільстві, в трудовій діяльності [4]. Із зміною
соціальної ситуації в розвитку старших школярів пов’язані і психологічні
зміни внутрішньої позиції учня: з’являються звернення в майбутнє
(моделювання свого професійного майбутнього). Ступінь усвідомлення
учнем може бути найрізноманітнішим: від примітивних форм до глибоких
переконань. Все це і стає у старшому шкільному віці першопричиною
виникнення стійкого інтересу до самого себе, до виявлення своїх
можливостей професійної діяльності .
Професійне самовизначення не зводиться до одномоментного акту
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вибору професії і не закінчується із завершенням професійної підготовки за
обраною спеціальністю. Професійне самовизначення здійснюється впродовж
всього професійного життя: особистість постійно рефлексує, переосмислює
своє професійне буття і самоутверджується в професії [5]. На думку
В.Сидоренка професійне самовизначення – складний, часом суперечливий
процес, в основі якого лежить цілком виправдане прагнення молодої людини
до самостійності, в той час як вона ще не в змозі обійтись без кваліфікованої
допомоги школи, сім’ї. Особистість школяра у цьому процесі виступає як
фокус найрізноманітніших суперечностей. Це перш за все суперечності між
професійними прагненнями молоді, в яких переважає соціальна орієнтація на
престижні професії, і потребами держави у спеціалістах таких професій. Це і
суперечності між бажанням продовжувати освіту після закінчення школи і
зниження інтересу до навчання, яке останнім часом все більше поширюється
серед значної частини школярів.
У психологічній і педагогічній літературі немає єдиного погляду на те,
як формується вибір професії і які чинники впливають на цей процес. З
приводу цього існує ряд точок зору, на захист кожної з яких приводяться
переконливі аргументи. Безсумнівно, це пояснюється складністю процесу
професійного самовизначення і двосторонністю самої ситуації вибору
професії.
Л.Божович вважає, що здійснюваний школярами вибір професії має
різний психологічний зміст. Він може виражати не стільки індивідуальні
схильності, скільки загальні тенденції психологічних особливостей віку [4,
с.4]. Нерідко вибір професії відбувається під впливом зовнішніх обставин
(молодший і середній шкільний вік). І тільки у старшому шкільному віці
проблема вибору життєвого шляху, як правило, вирішується на основі
аналізу і обмірковування всіх умов, що впливають на результативність
професійного самовизначення. Таким чином, сам вибір професії проходить
визначені етапи вікового розвитку, і цей розвиток увиразнюється у переході
від безпосереднього, імпульсивного прийняття рішення до справжнього
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вибору, заснованого на співставленні cвоїх особистих можливостей і вимог
професії.
Окремі дослідники притримуються поширеної точки зору на вибір
професії як на вибір діяльності. У цьому випадку предметами дослідження
виступають, з одного боку, характеристики людини як суб’єкта діяльності, а
з іншого боку – характер, зміст, види діяльності і її об’єкт. Професійне
самовизначення трактується як процес розвитку суб’єкта праці. Отже, вибір
професії зроблений правильно, якщо психофізіологічні дані особистості
будуть відповідати вимогам професії, трудової діяльності [6, с.8]. Однак цей
погляд недооцінює активного потенціалу особистості, що вибирає. У
зазначеному контексті ми спираємося на твердження вітчизняних вчених
Л.Гуцан, Д.Закатного. О.Мельника, М.Піддячого а саме, щоб підготувати
молоду людину до професійного самовизначення, необхідно:
– сформувати установку на власну активність та самопізнання, як
основу професійного самовизначення;
– ознайомити

зі

світом

професій,

кон’юнктурою

ринку

праці,

правилами вибору професії;
– забезпечити самопізнання та формування “образу-Я” як суб’єкта
професійної діяльності;
– сформувати уміння аналізу різних видів професійної діяльності,
враховуючи спорідненість їх за психологічними ознаками і подібність вимог
людини;
– сформувати уміння співставляти “образ-Я” з вимогами професій до
особистості та кон’юнктурою ринку праці й створювати на цій основі
професійний план та його перевіряти;
– створити умови для перевірки можливостей самореалізації в різних
видах професійної діяльності шляхом організації професійних проб;
– забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості;
– сформувати мотивацію і психологічну готовність до зміни професії і
переорієнтації на нову діяльність;
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– виховувати загальнолюдські та загальнопрофесійні якості і розумні
потреби.
Соціальний та науково-технічний прогрес розширюють можливості
професійного вибору учнівської молоді. Причому сьогоднішні школярі
можуть обирати в кілька сот разів більше професій, ніж їх ровесники початку
ХХ століття. Адже на протязі століття виникла значна кількість нових
професій – сучасні нормативні професіографічні документи нараховують їх
біля 40 тисяч. Тобто можливості вільного вибору професії кожним юнаком
чи дівчиною у шкільному віці дуже широкі. Завдяки цьому стає можливим
обрати саме ту професію, яка повинна відповідати намірам, потребам і
можливостям особистості.
Проте, незважаючи на існуючі можливості, сучасна молодь має
недостатню психологічну підготовленість до свідомого професійного вибору.
Така непідготовленість призводить до того, що молодь звужує для себе
індивідуальність вибору професії, замінюючи цю можливість копіюванням
поведінки інших людей, піддаючись впливу випадкових порад друзів чи
знайомих,

обираючи

професію

відповідно

“моди”

(престижності)

в

сучасному суспільстві. Безвідповідальні і нічим не обґрунтовані рішення
призводять до того, що протягом всього життя людина буде незадоволена
своїм випадковим вибором.
Отже, результати, виявлені нами у процесі теоретичного дослідження
дозволили зробити узагальнюючі висновки.
Аналіз досліджень, проведених за останні роки (В.Сидоренком,
В.Синявським, Д.Закатновим, B.Мачуським, О.Мельником, М.Піддячим,
В.Романчуком, Т.Становською, В.Тименком, Н.Побірченко) показують, що в
старшокласників зустрічається уже тверда установка при виборі професії,
хоча, звичайно, можуть бути і коливання. Це спостерігається в тому випадку,
коли кілька професій подобаються одночасно, тобто існує конфлікт між
схильностями і здібностями, між ідеалом у виборі професії і реальних
перспектив (учень бажає навчатися в вузі, а успішність низька).
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Старшокласників завжди хвилює проблема вибору професії, власного
самовизначення і вони ведуть з цього приводу розмови з однолітками і з
дорослими які їх оточують. Вони розуміють, що вибір професії – це не
одномоментовий акт, а процес, що складається з ряду етапів, тривалість яких
залежить від зовнішніх умов і індивідуальних особливостей суб’єкта вибору
професії.
Варто підкреслити, що на сучасному етапі розбудови профільної школи
щоб робота з професійного самовизначення молоді давала бажані результати,
вона повинна здійснюватися послідовно і мати неперервний характер. Лише
системний підхід у проведенні профорієнтаційної роботи, різноманітність
форм

організації

профорієнтаційної

роботи,

активізація

пізнавальної

діяльності учнів, професіографічний характер профорієнтаційних заходів,
індивідуальний підхід у здійсненні роботи щодо підготовки учнів до
професійного самовизначення, залучення учнів до суспільно необхідної праці
і виду діяльності, що відповідає їх нахилам і здібностям приведе
старшокласників до успішного вибору професії.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДДЮ В
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Розробка новітніх підходів до здійснення профорієнтаційної роботи з
учнями загальноосвітніх шкіл є потребою сьогодення. В сучасних умовах
профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах зводиться в основному
до предметно-навчальної орієнтації. Її здійснюють вчителі - предметники та
класні керівники, а координацію – психологи або ж завідуючі кабінетами
профорієнтації. Що ж стосується використання всього арсеналу форм та
методів профорієнтаційної роботи у навчально-виховному процесі, то цьому
питанню ще не приділяється належної уваги.
Як відомо, у школі

все починається з учителя. І хоча результати

навчання та виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого
навчають, як навчають, - важко сказати, що найважливіше. Безумовно,
головну роль у цьому процесі, зазначає І.А.Зязюн, відіграє вчитель, його
особистість. З одного боку, він готує своїх вихованців до конкретних запитів
суспільства (нині актуальною є орієнтація на ринкові відносини, виховання
дисциплінованості, відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків
тощо). З іншого боку, вчитель, об’єктивно, залишаючись носієм і
провідником культури, бере участь у формуванні особистості як синтезу всіх
багатств людської культури.
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Тобто, учень чекає від учителя, передусім, розуміння своїх проблем,
прагнень, він вдячний над усе за створені для самоствердження умови.
Залучаючи дитину до діяльності, вчитель скеровує її на пізнання світу і себе
в ньому, дозуючи допомогу, реалізує важливий принцип виховання:
«Допоможи мені, щоб я зробив це сам». Отже, для дитини, підлітка, юнака
вчитель

потрібний

як

організатор

життєдіяльності,

що

забезпечує

кардинальні потреби людини у самоактуалізації, самопізнанні, саморозвитку
тощо.
Як зазначає І.А.Зязюн, педагог має справу з конкретними людьми:
дітьми свого класу, школи, іншого закладу, проте його завдання не лише
особистісно, а й суспільно зумовлене – підготовка підростаючого покоління
до активної участі в житті суспільства у вирішенні проблем підготовки до
усвідомленого обрання майбутньої сфери діяльності, у створенні умов до
набуття тих знань, вмінь та навичок, які визначатимуть опанування професії.
Значну роль в цьому відіграє систематична профорієнтаційна робота з
учнівською молоддю, методичні поради щодо здійснення роботи у даному
напрямі знайшла відображення в багатьох дослідженнях вчених: Г.О.Балла,
Е.Ф.Зеєра, Є.В.Єгорової., В.В.Кобченка, Н.І.Литвинової, І.Б.Марченко,
О.Л.Мерзлякової,
В.В.Синявського,

Н.А.Побірченко,
Г.П.Татаурової,

Н.С.Пряжнікова,
Б.О.Федоришина

та

В.В.Рибалки,
ін.

Зокрема,

Б.О.Федоришин зазначає: професійна орієнтація – це комплексна науково
обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особистість з
метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування
особистісних характеристик кожного індивіда та потреб ринку праці. Вона
спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і
можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах
професійної діяльності.
Тобто, профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвитку
здібностей і талантів дитини, зростанню її професіоналізму, працездатності,
збереженню здоров’я і виступає одним з найважливіших елементів державної
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політики у сфері соціального захисту та зайнятості населення. Вона
забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, сприяє
підвищенню її соціальної та професійної мобільності, відіграє значну роль у
профілактиці вимушеного безробіття.
Слід зазначити, що професійна орієнтація включає такі складові :
професійну інформацію, професійну консультацію, професійний добір,
професійний відбір та професійну адаптацію.
Професійна інформація – система заходів щодо накопичення і
розповсюдження відомостей про зміст і перспективи сучасних професій та
вимоги, що висуваються до особи (учня), яка бажає їх набути; форми й умови
оволодіння

різними

спеціальностями;

можливості

професійно-

кваліфікаційного зростання; стан та потреби ринку праці; формування
професійних інтересів, намірів та мотивацій особи.
Професійна консультація – науково організована система взаємодії
психолога – профконсультанта (педагога) та особи (учня), що потребує
допомоги у виборі або зміні професії чи виду діяльності, на основі вивчення
індивідуально - психологічних характеристик, особливостей життєвої
ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я особи.
Професійний добір – система профдіагностичного обстеження особи
(учня), спрямована на визначення конкретних професій, найбільш придатних
для оволодіння нею.
Професійний відбір – система профдіагностичного обстеження особи
(учня), спрямована на визначення ступеня її придатності до окремих видів
професійної діяльності згідно з нормативними вимогами.
Професійна адаптація – комплексна система заходів, яка покликана
сприяти процесу пристосування особи (учня) до психологічних та
організаційно-технічних

особливостей

професійної

діяльності

на

виробництві, успішному професійному становленню фахівця будь-якого
профілю.
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Основними науково – методичними засобами, які сприяють цьому
процесу

є

застосування

(інформаційна,

в

діагностична,

професійній
коригуюча,

орієнтації
формуюча)

професіографії
та

професійної

діагностики (комплекс психологічних, психофізіологічних, медичних та
інших методів вивчення особи).
Слід зазначити, що методами профорієнтаційної діяльності називають
способи сумісної діяльності вчителя та учнів, які забезпечують підготовку
учнівської молоді до усвідомленого професійного самовизначення. Від
методів взаємодії, що використовуються вчителем в значній мірі залежить
ефективність впливу професійної орієнтації на особистість учня, їх
включенність у профорієнтаційні заходи, виробляє вміння вирішувати
проблемні ситуації, які виникають у процесі професійного самовизначення
спільно з педагогом, сприяє підвищенню їх активності щодо здобуття
профорієнтаційного

матеріалу

про

вид

діяльності

та

вимоги

до

індивідуально-психологічних особливостей фахівця тієї професії, яка їх
зацікавила.
За структурними компонентами форми та методи профорієнтації
можна поділити на три групи:
1) Методи вивчення особистості учня з метою профорієнтації, які
значною мірою залежать від поставлених завдань профорієнтаційної роботи:
– виявити інформаційну готовність молодої людини до свідомого
вибору професії;
– визначити якості особистості, її здібності та професійні нахили;
–

виховати

в

молоді

якості,

необхідні

для

всіх

професій

(працелюбність, організованість та ін.);
–

вивчити

відповідність

обраної

професії

психофізіологічним

особливостям молодої людини та потребам суспільства.
2) Форми та методи ознайомлюючої профорієнтаційної роботи.
3) Форми та методи професійної орієнтації, що активізують діяльність
молоді з підготовки до вибору професії.
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Значущість впливу різних форм профорієнтаційної роботи в значній
мірі обумовлюється тим, наскільки тісно налагоджена взаємодія між
педагогічними працівниками ЗНЗ та учнями. Проведення профорієнтаційної
роботи неможливе без вивчення особистості учня. Матеріали вивчення
допомагають правильно підібрати методи, форми та зміст усієї роботи з
профорієнтації учнів. Вивчення особистості школяра з метою профорієнтації
можна ще назвати попередньою профдіагностикою. На цьому етапі
необхідно вивчити характерні особливості особистості:
- ціннісні орієнтації – спрямованість особистості на засвоєння
(створення) суспільних цінностей у відповідності з конкретними потребами.
Тобто поняття “ціннісні орієнтації” випливає із взаємозв’язку між потребами
особистості та суспільними цінностями (на що наголошено, зокрема, у
працях

Г.О.Балла,

Є.В.Єгорової,

Н.І.Литвинової,

Н.А.Побірченко,

В.В.Синявського) та ін.;
– інтереси, які проявляються у зацікавленості щодо змісту професійної
діяльності, можливих перспектив професійного зростання, соціальної
значимості конкретної професійної діяльності тощо.
– потреби – стан особистості, викликаний необхідністю взаємодіяти із
навколишнім середовищем для того, щоб забезпечити своє існування,
функціонування та свій розвиток. Тобто, потреби – це джерело активності
особистості: вони активізують певні можливості людини, спрямовують її
діяльність у відповідному руслі та реалізуються через конкретні об’єктивні
цінності;
– мотиви вибору професії;
– цілі;
- нахили – спонукання, які мають в своїй основі активне, творче
ставлення до об’єкту який зацікавив особистість;
- здібності, які характеризують швидкість, глибину й міцність
оволодіння способами та прийомами діяльності та забезпечують відносну
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легкість і продуктивність в оволодіння знаннями щодо здійснення різних
видів діяльності.
- професійну спрямованість яка визначає поведінку особистості,
характеризує сферу її потреб і прагнень, систему її відношень до дійсності,
до інших людей і до самої себе, характеризує сферу потреб та інтересів щодо
професійної діяльності;
- професійні наміри – усвідомлене позитивне ставлення особистості до
сфери діяльності, що визначається наявністю знань про її сутність, прагнення
обрати професію в даній сфері діяльності та отримати відповідну освіту;
- риси характеру, які проявляються в типових для даної особистості
способах діяльності, виявляються в типових обставинах і визначаються
ставленням особистості до цих обставин;
- стан здоров’я.
Необхідно пам’ятати, що вивчення особистості учня лише тоді матиме
смисл та значення для подальшої профорієнтаційної роботи, коли воно
проводиться систематично та цілеспрямовано, з використанням комплексу
психодіагностичних методик.
Для вивчення особистості школяра з метою подальшої профорієнтації
доцільно використовувати наступні методи:
1. Спостереження – цілеспрямоване, організоване і певним чином
фіксоване сприйняття об'єкту. Спостереження з метою вивчення особистості
може бути:
• безпосереднім – характеризується тим, що між спостерігачем та
об’єктом спостереження встановлюються прямі відносини (зв’язки);
• опосередкованим – результати безпосереднього спостереження
доповнюються спостереженням із боку вповноважених для цього осіб;
• відкритим – коли присутні знають, що ведеться спостереження;
• прихованим – може проводитись з допомогою різних установок,
прихованого звукозапису та ін.;
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• включеним – спостереження, при якому спостерігач для досягнення
своїх цілей включається в колектив як його повноправний член;
• невключеним – учні знають, що за ними спостерігає стороння
людина;
• короткочасним – проводиться протягом уроку, перерви, робочого дня
учня;
• довготривалим – може проводитись протягом навчальної чверті,
навчального року;
• безперервним;
•

дискретним

–

може

періодично

перериватись,

а

потім

відновлюватись;
• монографічне – ведеться одразу за кількома показниками і за багатьма
учнями;
• вузьке – його метою є виділити й вивчити якесь одне явище.
2. Аналіз документів та результатів діяльності учнів – їх особових
справ, результатів медичних оглядів, класних журналів, творчих робіт тощо.
3. Аналіз практичних дій учнів у школі, поза нею, в сім’ї.
4. Анкетування. Цей метод має ряд недоліків: він у певній мірі
суб’єктивний, часто може давати неправдиві дані. Однак при розумному
використанні анкетного опитування цей метод може бути успішно
застосований, допускається проведення й вибіркового анкетування. Анкети
можуть бути трьох видів:
• дихотомічні (вимагають відповіді “так” або “ні”);
• закриті (дається можливість вибору встановлених варіантів відповіді);
• відкриті (відсутні обмеження у відповідях).
5. Бесіди. Для них має бути характерною тематична спрямованість.
Вони можуть проводитись як із самими учнями, так і з учителями,
директорами шкіл, батьками і та. Ін. Бесіди можуть бути групові та
індивідуальні. Групова бесіда може носити характер бесіди-інтерв’ю, що має
певні тематичні рамки і проводиться з невеликою кількістю учнів.
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6. Педагогічний експеримент. Він може проводитись у природних
умовах навчально-виховного процесу. Такий експеримент називається
природнім. При цьому учні не повинні знати про те, що проводиться
експеримент. Компонентами природного експерименту є: вибір виду
діяльності, функціональний аналіз цієї діяльності, спостереження за
проявами дитини в обраних умовах діяльності, аналіз результатів діяльності і
складання на їх основі характеристик особистості. Педагогічний експеримент
може бути використаний для вивчення ефективності тих чи інших методів і
форм профорієнтаційної роботи. В ході експерименту використовують
спостереження, бесіди, анкетування та ін. Аналіз результатів експерименту
проводять методом порівняння даних, отриманих в експериментальних і
контрольних групах (класах) учнів. В експериментальних групах проводять
дослідно-експериментальну

роботу

по

питанню,

що

вивчається.

В

контрольних групах роботу організують у звичній, раніше існуючій формі.
Педагогічний

експеримент,

який

проводиться

у

спеціальних

лабораторних умовах, називається лабораторним. Його використовують для
уточнення методики педагогічного дослідження, визначення найбільш
ефективних прийомів виховання професійних інтересів, умінь і навичок,
способів контролю та самоконтролю та ін. Основними недоліками
лабораторного експерименту є те, що особистість ізолюється від природних
умов життя, а також кожен прийом в ході експерименту дозволяє дослідити
лише один відокремлений процес психічної діяльності і не забезпечує
вивчення особистості як цілого.
7. Метод узагальнення незалежних характеристик. Його суть полягає в
тому, що всі вчителі, що працюють в тому чи іншому колективі учнів, дають
свою характеристику учня й одночасно рекомендують йому вибрати певну
професію. З цією ж метою можна залучити й інших осіб: шкільного
психолога, лікаря, батьків та ін. Після цього узагальнюють отримані
характеристики та на їх основі роблять певні висновки.
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Отже, завдяки використання вищезазначених методичних засобів
можна скласти уяву про ступінь розвитку в учнів інтересів, мотивів,
схильностей, здібностей до тієї чи іншої сфери діяльності. Також ми можемо
відповісти

на

питання

чи

відповідає

їх

професійна

спрямованість

індивідуально-психологічним особливостям та потребам ринку праці у
фахівцях тієї професії, яку вони планують обрати у майбутньому. Тобто,
одержати необхідну інформацію для здійснення індивідуального підходу у
процесі

профорієнтаційної

роботи

з

урахуванням

індивідуально-

психологічних особливостей кожного учня.
Профорієнтація допомагає учням дізнатися про свій інтелект, характер,
волю, здібності, про те, як використати свої індивідуально-психологічні
властивості у виборі майбутньої професії.
Таким чином, здійснення профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх
навчальних закладах – важливий аспект у підготовці учнів до усвідомленого
вибору майбутньої професійної діяльності. Головну роль в цьому процесі
відіграє, безумовно, педагогічна взаємодія вчителів, практичних психологів
та

учнів.

Така

усвідомленого

взаємодія

вибору

сприяє

школярами

підготовці
майбутньої

учнівської
сфери

молоді

діяльності

до
з

урахуванням не лише інтересів, нахилів, здібностей школярів, а й надання
знань, умінь та навиків, які сприятимуть не лише усвідомленому вибору
професії, а й призведуть до професійного зростання та втілення власних
прагнень у життя.
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м. Київ

РОЗВИТОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОГО
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
У статті досліджено та проаналізовано вплив рівня сформованості
окремих компонентів регуляторного досвіду на успішність професійного
становлення в старшому шкільному віці.
Ключові слова: суб'єкт, усвідомлена саморегуляція, регуляторний
досвід, професійне самовизначення, професійне становлення.
Постановка проблеми. Питання пошуку покликання й професійного
становлення людини завжди були актуальними для психологічної науки.
Інтерес до даного аспекту особистісного розвитку людини пов'язаний з
посиленням уваги до дослідження проблем самовизначення особистості, її
професійного шляху, розвитку здібностей і можливостей професійної освіти.
Важливість рішення всіх цих питань визначається розвитком суспільства,
підвищенням вимог до сучасного професіонала.
Професійне становлення можна розглядати як розгорнутий у часі
процес оволодіння професією, що припускає співвідношення розвитку,
формування й активного внеску людини у власний професійний розвиток.
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Цей процес включає ряд етапів і здійснюється протягом всього життя
людини.
Одним з основних етапів професійного становлення є професійне
самовизначення в юнацькому віці. Соціальна ситуація розвитку полягає в
тому, що суспільство настійно вимагає від старшокласника визначитися зі
своїм

професійним

майбутнім.

Цьому

етапу

передує

формування

професійних намірів учнів середнього ступеня навчання. Л.В.Брендакова
виявила ряд стадій цього етапу: 1) наміри; 2) тривалі безрезультатні
міркування; 3) різнотипні наміри; 4) однотипні наміри; 5) конкретні, але
необґрунтовані наміри, або невизначені розпливчасті плани; 6) обґрунтовані
професійні наміри [1].
Властиво професійне самовизначення починається з моменту вибору
професії й має тривалу історію розвитку: воно здійснюється в ході активного
оволодіння основами даної професії, необхідними знаннями й уміннями та у
ході поступового підвищення рівня професійної майстерності. Значимість
завдань професійного самовизначення для людини істотно зростає на етапі
вибору професії. Найважливішим моментом професійного самовизначення є
освоєння професії, що може починатися в школі, після школи й триває іноді
протягом всього життя, залишаючись найважливішою складовою всієї
життєдіяльності людини [4].
Необхідною умовою успішності професійного становлення як на етапі
первинного професійного самовизначення, так і на етапі професійного
навчання є загальна здатність до самостійної організації діяльності й
керуванню

нею

(О.А.Конопкін,

Т.В.Кудрявцев,

А.К.Осницький,

С.Д.Смирнов).
Активність особистості й здатність до усвідомленої саморегуляції
діяльності є необхідними умовами успішного професійного становлення й
формування професійної придатності фахівця. По, даних М.С.Лейтеса,
активність і саморегуляція - універсальні внутрішні умови здійснення

58

діяльності й необхідні передумови розвитку як загальних, так і спеціальних
здібностей [3].
Результати досліджень, проведених під керівництвом О.А.Конопкіна,
В.І.Моросанової, А.К.Осницького, свідчать про наявність зв'язку між
професійним самовизначенням старшокласників, навчальною успішністю і
розвиненістю усвідомленої регуляції діяльності.
Саморегуляція

психічної

активності

розуміється

як

системно

організований психічний процес по ініціації, побудові, підтримці всіх видів і
форм зовнішньої й внутрішньої активності, які спрямовані на досягнення
прийнятих суб'єктом цілей і керування ними [5]. Як гнучкий, цілісний і
індивідуалізований механізм вона забезпечує процесуальну регуляцію
діяльності, тобто по ходу купірує її внутрішні труднощі, неузгодженості
психічних складових, мобілізує психологічні й особистісні резерви.
У рамках зазначеної концепції виявлені загальні закономірності
регуляторних процесів, психологічні механізми окремих функцій і всієї
системи саморегуляції в цілому, вікові та індивідуальні розходження в
саморегуляції (О.А.Конопкін, Н.Ф.Круглова, В.І.Моросанова, В.М.Обносов,
А.К.Осницький, В.І.Степанський).
Дослідження

показали,

що

важливою

умовою,

що

забезпечує

реалізацію суб'єктної активності й прояв самостійності, є регуляторний
досвід. Специфіка регуляторного досвіду визначається зв'язком його змісту із
процесами регуляції діяльності й саморегуляції власних зусиль людини. Він
представляє собою підсистему цілісного досвіду людини, що варто
розглядати як динамічну систему, яка включає інформацію про зовнішній і
внутрішній світ, що отримана безпосередньо-почуттєвим і опосередкованим
шляхом,

наповнена

особистісним

змістом

і

визначає

спрямованість

активності людини [5]. До теперішнього часу можна відзначити вже ряд
прецедентів

виділення

підсистем

досвіду:

суб'єктний

досвід

(І.С.Якиманська), суб'єктний досвід учнів (О.Д.Божович), професійний
досвід (Є.А.Клімов, Ю.К.Стрєлков, Ф.С.Ісмагілова).
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До основних характеристик регуляторного досвіду людини (РД), крім
раніше описаних , можна віднести наступні:
• РД має змістовні й операційні складові, які пов'язані насамперед із
проектованою (діяльнісно-організованою) активністю людини, що частково
містять у собі відрефлексовану інформацію про активність;
• РД включає широкий клас регуляторних процесів, пов'язаних з
усвідомленням і рефлексією, цілеспрямованістю, звичною активізацією,
умілістю в діях і узгодженні зусиль із іншими людьми;
• РД здобувається в процесі природного розвитку й під впливом навчання й
виховання. Визначальною для його формування й удосконалювання є
самостійна проектована людиною активність, що забезпечує постійне
відновлення РД як інформаційної системи;
• РД не завжди піддається усвідомленню й вербалізації, але проте багато в
чому визначає повсякденну поведінку людини;
• РД сприяє формуванню системи критеріїв і оцінок, що включає вимоги й
норми, на які орієнтується людина;
• РД багато в чому визначає домагання суб'єкта діяльності;
• РД має свою структуру, компоненти якої (ціннісний, рефлексивний, звичної
активізації, операційний досвід і досвід співробітництва) у взаємодії
забезпечують становлення суб'єктної активності [6].
Старшокласники зацікавлені в збереженні й розвитку своїх позицій у
навколишньому

світі, і як суб'єкти активності реагують на зміни своїх

станів, на зміни в оточенні, а головне, виявляючи свою творчу сутність,
проектують

свою

поведінку

й

діяльність,

опираючись

на

наявний

регуляторний досвід.
У роботі досліджуються початкові етапи професійного становлення з
погляду сформованості регуляторного досвіду, що забезпечує можливість
суб'єктної

активності

саморегуляцію

її

людини

довільної

й

необхідну

активності.

для

Метою

цього

усвідомлену

дослідження

було

встановлення залежності успішності професійного становлення на етапі
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вибору

професії

від

рівня

сформованості

індивідуального

досвіду

саморегуляції і його окремих компонентів.
Вихідним було припущення про те, що рівень сформованості
регуляторного досвіду і його окремих компонентів є необхідною умовою
успішного професійного становлення в період вибору професії.
Основні результати дослідження.
В експериментальному дослідженні взяли участь 48 осіб ( учнів ІX-XI
класів загальноосвітньої школи №324 м. Києва). Оцінка сформованості
компонентів регуляторного досвіду здійснювалася за допомогою комплексу
наступних психодіагностичних методик:
1. Диференційно-діагностичний опитувальник (автор Є.А.Клімов).
Порівняльний аналіз результатів, отриманих за допомогою даної методики,
дозволяє довідатися про інтереси, уміння, переваги учня й сформованості
його як суб'єкта діяльності, а також змістовно прогнозувати задоволеність
професійною діяльністю, що обирається. Опитувальник дає можливість
одержати уявлення про сформованість суб'єктної активності учня й позиціях,
які він займає стосовно різних занять.
2.

Опитувальник

«Саморегуляція»

[6],

за

допомогою

якого

встановлювалася наявність або відсутність основних умінь і характеристик
саморегуляції:

структурно-компонентних

умінь,

пов'язаних

із

цілепокладанням, утриманням мети, аналізом і моделюванням умов, вибором
засобів

і

способів

дій,

оцінкою

результатів

і

їхньою

корекцією;

функціональних особливостей саморегуляції - забезпеченості саморегуляції в
цілому,

упорядкованості,

деталізації,

практичної

реалізації

намірів,

оптимальності регуляції дій; динамічних характеристик саморегуляції, що
визначають обережність, упевненість, пластичність, практичність і стійкість
у регуляції діяльності; індивідуально-стильових особливостей саморегуляції
-

ініціативності,

усвідомленості,

піддатливості вихованню.
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відповідальності,

автономності,

3. Методика визначення базових орієнтації активності особистості [6]
для вивчення ціннісно-орієнтованих аспектів саморегуляції. Дані, отримані
за допомогою цієї методики, доповнюють уявлення про ціннісний досвід і
про форми активності й спрямованості активізації зусиль.
У дослідженні не тільки були виявлені показники професійного
самовизначення,
регуляторного

але

й

досвіду

встановлений
на

зв'язок

успішність

і

вплив

професійного

показників
становлення

старшокласників.
Успішність професійного самовизначення старшокласників традиційно
зв'язується з розвиненістю трьох основних складових:
*

когнітивної - виразністю професійних інтересів, сформованістю

професійних намірів, широтою знань про світ професій, вимогах конкретної
професії, власних можливостях, погодженістю професійних інтересів і
схильностей, реалістичністю вибору;
*

поведінкової - розвиненістю професійних умінь, самостійністю й

усвідомленістю вибору, збігом професійних намірів і дій вибору професії,
реалізацією вибору з врахуванням ближньої й далекої професійної
перспективи;
*

емоційної - позитивним ставленням до світу професій, позитивною

динамікою професійних інтересів.
На основі аналізу показників були виділені групи випробуваних з
різним рівнем успішності професійного становлення на етапі професійного
самовизначення (високий, середній, низький).
Дослідження

взаємозв'язків

показників

сформованості

різних

компонентів регуляторного досвіду з успішністю професійного становлення
показало, що протягом старшого шкільного віку його успішність значимо
пов'язана

з

різними

компонентами.

У

дев’ятикласників

успішність

професійного самовизначення зв'язана з наступними показниками: ціннісним
компонентом (φ = 0,407, p<0,001), операційним компонентом ( φ = 0,296, p<
0,001), компонентом «співробітництво» (φ = 0,250, p < 0,001), звичною
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активізацією (φ = 0,207, p = 0,000), рефлексивним компонентом (φ = 0,159, p
= 0,035).У одинадцятикласників

найбільш тісні зв'язки успішності

професійного самовизначення були виявлені із ціннісним компонентом
регуляторного досвіду, пов'язаним з формуванням інтересів і переконань (φ =
0,705, p ≤0,001 і φ = 0,440, p ≤ 0,05); з рефлексивним компонентом
регуляторного досвіду, що сприяє усвідомленню власних можливостей,
можливих перетворень у навколишніх обставинах (φ = 0,948, p ≤ 0,001 і φ =
0,343, p ≤ 0,05); з компонентом звичної активізації, що сприяє включенню в
діяльність (φ = 0,641, p ≤ 0,001 і

φ= 0,563, p ≤ 0,001; з операційним

компонентом, що забезпечує вмілість (φ = 0,617, p ≤ 0,001 і φ = 0,419, p ≤ 0).
Результати аналізу даних показали, що з віком змінюється рівень
сформованості й зміст ціннісного компонента регуляторного досвіду. За
допомогою

t-критерію

Стьюдента значимих

розходжень

у

середніх

значеннях типів цінностей між учнями X і XI класів не виявлене (t емп =
1,412). Проте t-критерій виявив розходження в учнів IX класів у типах
цінностей на рівні ідеалів і вчинків (tемп = 2,302 при р < 0,05). У XI класах
таких розходжень не виявлено.
Таким чином, наявність сформованого ціннісного, операційного
компонентів регуляторного досвіду, розвиненої звичної активізації підвищує
ймовірність успішності первинного професійного становлення в старшому
шкільному віці.
Висновки
1. У межах розглянутого вікового періоду професійного становлення
виявлені тенденції до підвищення рівня й ролі сформованості усвідомленої
саморегуляції. З віком стають більше виразними професійні інтереси й
схильності,

знижується

кількість

помилок

рефлексії,

збільшується

стабільність у виборі й здатність до переносу дій у нові умови, випробувані
позитивно оцінюють свої вміння саморегуляції, підвищується адекватність
самооцінки.
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2. Випробувані з низьким і нижче середнього рівнем успішності
професійного

становлення

мають

низькі

показники

сформованості

регуляторного досвіду, у них, як правило, не диференційовані професійні
інтереси, не сформована емоційна спрямованість особистості. Такі юнаки й
дівчини часто допускають помилки рефлексії, не здатні до тривалого
зусилля, звичної активізації в учбово-професійній діяльності.
3. Рівень сформованості
професійного

регуляторного досвіду впливає на процес

становлення.

На

успішність

вибору

професії

старшокласниками значною мірою впливають такі компоненти, як ціннісний,
операційний і компонент звичної активізації. Успішність професійного
становлення на початку визначається найбільшою мірою ціннісним і
рефлексивним компонентами регуляторного досвіду, у одинадцятикласників
більше

значимі

кореляційні

зв'язки

відзначені

між

наступними

компонентами: ціннісним і співробітництвом, ціннісним і операційним,
операційним і співробітництвом.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ
ОСВІТІ
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується стрімким
розгортанням інноваційного перетворення та розвитку освіти. Рівень
інноваційної культури сучасного суспільства формується, відтворюється та
транслюється, найбільшою мірою, саме педагогічними працівниками. Тому
важливим є розуміння та усвідомлення ідеї про те, що необхідною складовою
профорієнтації в системі педагогічної освіти є розвиток інноваційної
культури педагогічних працівників. Володіння інноваційною культурою
забезпечує професійний та особистісний розвиток педагогічних працівників,
їх здатність створювати та передавати освітні цінності.
Протягом всієї історії людства зміна поколінь знарядь праці
відбувалася одночасно зі зміною поколінь безпосередніх їх виробників –
людей. Техніка змінювалася навіть повільніше. У первісному суспільстві
перехід, наприклад, від примітивного знаряддя до кам’яних виробів
відбувався на протязі життя сотень поколінь людей (тривалість людського
покоління, що вимірюється інтервалом у роках між середнім віком батьків і
їх дітей, як вважається у демографії, дорівнює приблизно 30 рокам). У
ремісному

виробництві

середньовічної

Європи,

не

дивлячись

на

прискорення технічного прогресу, вироби та інструменти передавалися у
спадок із покоління в покоління без помітних удосконалень. Тільки після
промислової революції ХVIII ст. темпи зміни поколінь техніки стали
порівнюваними зі зміною демографічних поколінь. Навіть, у кінці ХІХ і
першій половині ХХ ст. середній вік техніки перевищував тривалість
65

трудової активності робітника. Науково-технічна революція, а потім
інформатизація

та

глобалізація

світу

внесли

у

процес

оновлення

матеріально-речового і суб’єктно-особистісного компонентів виробничої
сили безпрецедентну інверсію. Темпи зміни нових поколінь техніки стали
стрімко випереджати темпи зміни поколінь робітників. Тепер, вже на
протязі життя одного покоління людей відбувається зміна декількох
поколінь інформаційно-технічних засобів. Відповідно змінилися і практичні
завдання і критерії освіти. Соціальні зміни настільки швидкі, що не
викликає сумнівів, що сучасним дітям і молоді прийдеться жити у світі,
який істотно відрізняється від того, у якому живуть їх батьки, вихователі і
педагоги. Тому і якість освіти необхідно оцінювати не стільки за тим, як
вдалося педагогічним працівникам передати молоді свої знання та уміння,
скільки за тим, чи змогли вони підготувати її самостійно діяти і приймати
рішення в умовах, яких не було і не могло бути у житті батьківського
покоління. Для того, щоб жити і бути успішним у сучасному дуже
мобільному та динамічному світі, людина повинна бути інноваційною
особистістю

й

володіти

двома

протилежно

спрямованими

рядами

особистісних якостей. По-перше, це сформований світогляд як особистісне
ядро, стійкі соціальні та моральні уявлення, цінності традиційної та
інноваційної культури, по-друге – висока психологічна мобільність,
гнучкість, інноваційний інтелект, здатність засвоювати та переробляти нову
інформацію, створювати нове, впроваджувати його у практичну діяльність.
Все це актуалізує проблему дослідження психологічних основ розвитку
інноваційної

культури

особистості

та

використання

інноваційних

профорієнтаційних засобів профорієнтації в системі педагогічної освіти. У
відповідності

до

цього

виникає

необхідність

розгляду

феномена

інноваційної культури як своєрідного ресурсу розвитку особистості
педагогічного працівника, як засобу професійної орієнтації молоді на
професії педагогічного спрямування.
Проблема

розвитку

інноваційної
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культури

особистості

має

розгалужені

філософські,

психологічні,

педагогічні,

соціологічні,

економічні, культурологічні та інші виміри. Витоки виникнення теорії
інновацій знаходяться у концептуальних розробках М.Вебера, Й.Гердера,
Е.Фромма, О.Шпенглера та ін. У працях таких провідних дослідників ХХ
століття, як Д.Белл, Дж.Бернхейм, І.Валерстайн, Дж.Гелбрейт, П.Дракер,
М.Кастельс,

Д.Медоуз,

Т.Парсонз,

А.Печеї,

П.Сорокін,

Е.Тоффлер

відображені зміни, що відбуваються у світі внаслідок виникнення теорії
інновацій і розширення масштабів інноваційної діяльності. Визначення
циклів інновацій (Н.Кондратьєв, Й.Шумпетер) стало значним здобутком у
розвитку теорії інновацій та сприяло активізації процесів виробництва у 20х роках ХХ сторіччя. З 30-х років у макроекономіці з’являються поняття
інноваційної політики, інноваційного процесу та багато інших, що свідчить
про початок формування поняттєво-категоріального апарату інноватики, її
виокремлення як спеціалізованої галузі знання – науки про нововведення.
Наукові праці І.Ансоффа, М.Барера, В.Брауна, К.Оппенлендера, К.Певітта,
Е.Роджерса,

У.Ролкера,

Б.Санто,

Б.Твісса,

Р.Уотермана,

М.Хучек

відображають процес розвитку і формування інноватики, яка у 60-х роках
набуває статусу міждисциплінарної сфери на зламі філософії, економіки,
теорії управління, культурології, а пізніше педагогіки та психології.
Обґрунтуванню

закономірностей

функціонування

та

розвитку

інноваційних процесів у педагогічних системах, визначенню структури
змісту

та

результатів

інноваційної

діяльності

присвячені

праці

К.Ангеловські, Л.Буркової, Л.Даниленко, Л.Захарової М.Кларина, Н.Клокар,
О.Козлової,
М.Поташника

Ю.Максимова,

В.Паламарчук,

В.Сластьоніна,

О.Хомерики,

І.Підласого,

Л.Подимової,

Н.Юсуфбекової

та

ін.

Дослідники надають різного значення тим чи іншим компонентам у
структурі інноваційної педагогічної діяльності, але не вирішують проблеми
розвитку культури використання інноваційних профорієнтаційних засобів в
системі педагогічної освіти.
Серед інноваційних засобів профорієнтації в системі педагогічної
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освіти

–

різноманітних

нововведень

психологічного

супроводу,

що

впроваджуються в процес професійної орієнтації молоді на професії
педагогічного спрямування, нами визначаються інформаційні, діагностикоконсультативні та формувальні засоби.
Інформаційні – інноваційні засоби, що впроваджуються з метою
організованого інформування молоді про роль та перспективи професій
педагогічного спрямування, про зміст професійної діяльності педагогічних
працівників, шляхи педагогічної освіти, а також про вимоги, які висуває
педагогічна професія до людини, її особистісних якостей та здібностей, що
сприяють

ефективному

Ефективність

виконанню

педагогічної

завдань

діяльності

педагогічної

зумовлюється

діяльності.

когнітивними

чинниками, які виявляються у своєрідності сприйняття, опрацювання і
відтворення інформації і зумовлюють відмінності у рівнях розвитку
здібностей людини до професії педагогічного спрямування; ціннісноорієнтаційними чинниками, які виявляються у цінностях, мотивації, оцінці та
самооцінці

особистості;

емоційно-вольовими

та

комунікативними

чинниками, що зумовлюють розвиток і особливості вияву особистісних
якостей і властивостей, емоційно-вольових характеристик тощо.
Діагностико-консультативні

–

інноваційні

засоби

професійної

психодіагностики та консультації, що впроваджуються для забезпечення
процесу вивчення психологічних характеристик особистості, її здібностей до
професійної діяльності педагогічного працівника, від яких значною мірою
залежить ефективність педагогічної праці. Інтелектуальні, емоційно-вольові
особливості, комунікативні властивості та особливості міжособистісної
взаємодії особистості виявляються, формуються і розвиваються у процесі
діяльності, фіксуються

у формі

внутрішньоособистісних

утворень і

характеризують можливості особистості як фахівця
Формувальні – інноваційні засоби розвитку професійно-важливих для
педагогічної праці якостей особистості, що впроваджуються в процес
професійної підготовки педагогічних працівників. Професійна підготовка
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особистості

до

педагогічної

діяльності

орієнтується

на

оволодіння

майбутніми педагогами відповідними методами і прийомами її здійснення,
опанування системою правил і процедур виконання різних завдань
професійної

діяльності

педагога.

В

основі

становлення

готовності

особистості до педагогічної діяльності полягає формування ряду професійноважливих якостей особистості педагогічного працівника. Мова йде про
особистісну готовність педагогічних працівників до професійної діяльності.
Особистісна готовність є, у певній мірі, результатом формування
спрямованості особистості на професію педагога та передбачає розвиток
таких

якостей,

як

активність,

відповідальність,

витримка,

вміння

спілкуватися з людьми, гуманізм, гнучкість поведінки, загальний рівень
культури, здатність до адекватної самооцінки, навчаємість, особистісна
зрілість,

порядність,

самостійність,

професійна

самокритичність,

зацікавленість,
терпимість

до

самоволодіння,
думки

інших,

цілеспрямованість, а також наявність мотивації успіху, прагнення до
самоактуалізації.
Психологічні

засади

розробки

вищезазначених

інноваційних

профорієнтаційних засобів ґрунтуються на комплексі методів вивчення
професійної діяльності педагогічних працівників, у тому числі: методи збору
емпіричних даних – вивчення документації, спостереження, опитування,
вивчення продуктів педагогічної діяльності; методи аналізу – метод
експертної оцінки, метод якісного аналізу емпіричних даних, методи
статистичного аналізу; методи психологічної інтерпретації – структурносистемний та функціонально-структурний аналізи.
Таким чином, інноваційна технологія профорієнтації в системі
педагогічної

освіти

включає

психологічний

супровід

профорієнтації

школярів і допомоги у виборі професії педагогічного профілю учнями
загальноосвітніх

шкіл;

допомогу

в

роботі

приймальних

комісій

з

профорієнтації абітурієнтів на професію педагога та у виборі спеціалізації в
межах вищих педагогічних навчальних закладів; психологічний супровід
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профорієнтаційної роботи зі студентами, випускниками вищих педагогічних
навчальних закладів та роботи з роботодавцями. За своїм призначенням
інноваційна

технологія

профорієнтації

на

професію

педагога

-

це

психодіагностичний комплекс, спрямований на визначення професійної
схильності

учнів,

випускників

загальноосвітніх

шкіл,

студентів

та

професійної відповідності випускників педагогічних вузів, на формування в
молоді установки на активний вибір і прийняття самостійного рішення щодо
майбутньої педагогічної професії, мотивації на подальший професійний
розвиток.
У такий спосіб, профорієнтація в системі педагогічної освіти
розуміється нами як система інноваційних засобів з активізації професійного
самовизначення особистості, формування здатності людини до самостійного
прийняття рішення щодо вибору професії педагога, що зумовлюють
ефективність

подальшої професійної підготовки та здобуття молоддю

спеціальностей педагогічної професії.
Професія педагога та педагогічна діяльність становлять для особистості
своєрідний професійний простір, в якому реалізуються та удосконалюються
її здібності до педагогічної діяльності, формується, усвідомлюється та
здійснюється система професійних ідеалів, цінностей та установок. Тобто
педагогічна діяльність виступає засобом самореалізації педагогічного
працівника як особистості. Тому важливим у профорієнтації молоді на
професію педагога є формування в неї системи професійних педагогічних
цінностей, спрямованості на інноваційну педагогічну діяльність та розвиток
інноваційної культури педагога в процесі професійної підготовки [2].
Психологічними

умовами

розвитку

інноваційної

культури

є

актуалізація потреби особистості в педагогічних інноваціях, її занурення в
інноваційно-педагогічне середовище та залучення до активної групи
інноваційних педагогів, що є референтною для особистості. Рушійними
силами, чинниками розвитку інноваційної культури педагога виступають
інноваційне педагогічне спілкування та інноваційна педагогічна діяльність.
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Інноваційне
педагогічною
працівником

педагогічне

спілкування

інформацією,
групи

включає

сприйняття

інноваційних

обмін

традиційним

педагогів

(новатора,

інноваційнопедагогічним
генераторів,

інституалізатора, інноватора, традиціоналізатора) та навпаки, інтерактивну
взаємодію між цими учасниками інноваційної педагогічної діяльності [1].
В психологічній структурі інноваційної педагогічної діяльності як
діяльності з впровадження та створення педагогічних новацій, нами
визначені її види, інноваційні педагогічні ситуації та стани особистості
педагога в змісті цих ситуацій. Зміни, що відбуваються в структурі
інноваційної

педагогічної

діяльності,

є

результатом

розгортання

інноваційних педагогічних ситуацій та їх послідовного перебігу. Ці зміни
викликають необхідність змін якісного стану особистості педагога як
розвитку його здібностей до інноваційної педагогічної діяльності.
Динаміка інноваційної діяльності зумовлює прояви динамічних
аспектів особистісного розвитку педагогічних працівників. Так, дослідження
І.Кона дозволяють визначити такі положення щодо розвитку особистості
професіонала: існує певна міра постійності особистісних рис протягом життя,
але вона не є абсолютною. Залежно від умов життя і діяльності лінія
розвитку особистості може змінитися; міра постійності та мінливості різних
особистісних властивостей, а також різних типів особистості неоднакова;
різним типам особистості відповідають різні типи розвитку [3].
В

інноваційній

діяльності

оновлення

особистості

педагогічних

працівників здійснюється особливо інтенсивно, бо вона вимагає постійного
збагачення та розширення професійного досвіду в різних соціальних,
економічних, правових, організаційних та технологічних умовах інноваційної
педагогічної діяльності. Змінення особистісних якостей, що відбувається при
цьому, відтворює те, як здійснюється засвоєння інноваційної діяльності, як у
свідомості педагогічних працівників відбиваються та збагачуються цінності
інноваційної діяльності.
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Представлена

нижче

модель

відтворює

динаміку

інноваційної

педагогічної діяльності (рис.1.).
Інноваційна педагогічна діяльність
Стани особистості
педагога

Види

Інноваційні педагогічні
ситуації

Самодіяльнотворчий

Творення нових елементів
фахової інноваційної культури та
самотворення

Інноваційний
педагог

Творчоноваційний

Створення образу педагогічної
новації

Новатор

Розвиток і генерація образу
педагогічної
новації

Генератор

Творчоіституалізацій
ний

Відтворення образу педагогічної
новації в описовій формі

Інституалізатор

Інноваційнотворчий

Впровадження інституалізованої
педагогічної новації

Інноватор
(консерватор)

Традиціоналізація педагогічної
інновації

Традиціоналізатор

Творчогенераційний

Інноваційнореалізуючий

Рис.1. Психологічна модель структури інноваційної педагогічної діяльності
Засвоєння особистістю цінностей інноваційної культури відбувається
через

взаємодію

з

референтною

групою

інноваційних

педагогічних

працівників в процесі сумісної інноваційної педагогічної діяльності.
Оволодіння особистістю цінностями інноваційної культури супроводжується
опосередкуванням психічних функцій, що необхідні для здійснення
інноваційної педагогічної діяльності, значенням цих цінностей. Відбувається
становлення інноваційного інтелекту, що стає необхідною передумовою
розвитку особистості інноваційного педагогічного працівника. Будучи
своєрідним інструментом, що забезпечує особливу техніку протікання
розумових процесів, інноваційний інтелект особистості педагога служить
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змістовним

джерелом

використання

та

творення

нових

елементів

педагогічної та інноваційної культури.
Основними характеристиками особистісних змін є ступінь засвоєння та
відтворення структури інноваційної педагогічної діяльності, усвідомлення
педагогом себе самого інноватором. Динамічні аспекти особистісного
розвитку відповідають динаміці інноваційної діяльності.
Таким
діяльності

чином,

психологічна

структура

динаміки

інноваційної

включає постійну взаємодію між її суб’єктом та об’єктом,

формування професійної свідомості – усвідомлення цінностей інноваційної
діяльності та себе як носія й творця цих цінностей, які постійно збагачуються
в процесі роботи.
Важливе значення в такій взаємодії мають розвивальні характеристики
суб’єкта інноваційної діяльності, а також динаміка інноваційної діяльності та
етапи психологічного оновлення особистості педагогічних працівників.
Враховуючи ці закономірності інноваційної педагогічної діяльності,
можливо створити цілісну систему професійної орієнтації та професійної
підготовки майбутніх педагогічних працівників.
Для забезпечення використання інноваційних засобів профорієнтації в
системі педагогічної освіти є доцільним створення на базі науково-дослідних
інститутів, вищих педагогічних навчальних закладів кафедр чи відділів
інноваційних профорієнтаційних технологій або відповідних центрів, на базі
яких відбувалося б проведення семінарів, конференцій, круглих столів з
відповідної проблематики, здійснювалися наукове обґрунтування, розробка
та впровадження нових методів, засобів і технологій профорієнтаційної
роботи, проводилася консультативна та психодіагностична профорієнтаційна
робота з добору молоді на професії педагогічного спрямування.
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Основне завдання вищої освіти – навчити студентів учитися, завдяки
чому вони зможуть поповнювати знання і вдосконалювати свій досвід,
аналізувати та використовувати у своїй професійній діяльності досягнення
науки і техніки. Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув
самостійно, завдяки власному досвіду, будуть насправді міцні.
Профорієнтаційна робота входить у загальну систему роботи з ідейноморального виховання молоді. Ця проблема педагогічна – за методами,
соціальна – за

змістом, економічна – за результатами, державна – за

масштабами.
Професійна робота має бути спрямована на ознайомлення людини з її
здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з
найбільш підходящих для неї професій з урахуванням потреб виробництва.
Також професійна орієнтація має включати технологію розвитку у людини
позитивного ставлення до праці [4].
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Питанням професійного консультування почали займатися приблизно
100 років назад у США, де психологом Гуго Мюнстербергом створено
«профконсультаційне бюро». Він вперше розробив і став використовувати
тести для визначення професійних здібностей особистості.
В Радянському Союзі в середині 20-х років ХХ століття були створені
аналогічні бюро які проіснували не більше 10 років. Тільки в 70-х роках
професійна орієнтація була реабілітована та почали створюватись спеціальні
центри профорієнтації молоді у великих містах країни. В цей час з’явилась
велика кількість наукових праць, де розглядались питання профорієнтації
молоді. В дослідженнях вивчалось ставлення молоді до нових технічних
засобів, з якими вони

зустрічаються в побуті, під час навчання,

аналізувались зміни в поглядах, поведінці, обумовлені проникненням нових
технологій в життя молодого покоління.
В 90-х роках йшло накопичення матеріалів з таких питань, як
взаємозв’язок

системи

підготовки

у

вузі

з

соціально-економічною,

професійною структурою суспільства, вивченню особистості студента,
особливостям

професійного

самовизначення

молоді

та

управлінню

навчально-виховним процесом у вищій школі. Окремо питання управління
профорієнтацією студента не вивчалось. Не вивчались і такі питання, як:
вплив профорієнтаційної роботи вузу на життєві плани студента; розробка
соціального портрета першокурсника; вивчення динаміки професійної
орієнтації студента; зміна відношення до професії під час навчання [9, 13].
Раніше професійна орієнтація (в тому числі її психологічні аспекти)
розглядалася з позицій тимчасової допомоги старшокласнику у його
професійному самовизначенні, для вибору професії раз і на все життя.
Проте виявилось, що на практиці такий шлях часто не дає бажаних
результатів. Адже коли поради, потрібні конкретній особі з власними
поглядами,

певним

досвідом,

унікальним

набором

індивідуальних

властивостей, прогнозованого позитивного результату досягти неможливо.
Більше того, прагнення діяти відповідно до конкретних вимог може
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призвести до непередбаченої ситуації - професія ніби вибрана правильно, а в
процесі навчання з'являється незадоволення нею. Це тому, що людина
постійно розвивається, і та професія, яка влаштовувала її три роки тому,
може більше не задовольняти. Професійна орієнтація не закінчується
вибором професії, вона актуальна протягом всього життя людини [7].
Зміни в розвитку продуктивних сил, економічних відносин вимагають
постійного оновлення шляхів, форм і методів вищої освіти й виховання
молоді. Поєднання “навчання – освіта – праця”, зумовлене сучасними
умовами господарювання та прогресом науки і спрямоване, насамперед, на
розвиток у кожного з нас дбайливого ставлення до власності, вироблення
вміння раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення
різноманітних потреб, на формування таких якостей, які б відповідали
суспільним інтересам і сприяли всебічному розвиткові особи. [2, 3].
У сучасних умовах реформування економіки України до фахівців
висувають певні вимоги, оскільки за недосконалого законодавства робота
підприємств

та

організацій

дуже

ускладнюється

як

об’єктивними

економічними законами, так і недосконалістю роботи самого підприємства.
Різноманітні статистичні джерела свідчать про те, що сьогодні в Україні є
значний потенціал людських ресурсів. Населення має високий рівень освіти:
близько 800 осіб із 1000 у віці від 20 років і більше мають середню або вищу
освіту . У кінці ХХ ст. на початку ХХ І ст. в Україні з усіх працюючих 38,5%
мали середню загальну освіту, 20,9% – середню професійну, 29,6% – вищу.
Частка шукачів роботи з вищою освітою становила 36,4%, з повною
середньою – 30,5%, загальною середньою – 27,6%, неповною середньою
освітою – 5,5%. [1]
Погіршення демографічної ситуації, з одного боку, і розвиток ринку
освітніх послуг, з іншого, призвели до того, що кількість абітурієнтів у
навчальних закладах зменшилась.
У зв’язку з цим слід

поліпшити профорієнтаційну роботу серед

випускників шкіл та ліцеїв.
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Позитивний результат будуть мати ті навчальні заклади, які своєчасно
перейдуть

до системної, серйозної, кропіткої, цілорічної роботи щодо

профорієнтації і набору.
Вищими навчальними закладами (ВНЗ) Міністерства аграрної політики
України здійснюються заходи, спрямовані на удосконалення професійної
орієнтації, добору та залучення обдарованих дітей до навчання, створення
умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії,
спеціальності з урахуванням здібностей та інтересів особистості. Між ВНЗ та
аграрними ліцеями, сільськогосподарськими школами регіонів встановлено
постійний зв’язок з метою проведення профорієнтаційної роботи та
залучення їх випускників до подальшого навчання.
ВНЗ створено сайти на яких розміщено повну інформацію про
навчальний заклад для абітурієнтів.
У ВНЗ щорічно проводяться дні відкритих дверей, бесіди із учнями
випускних класів загальноосвітніх середніх шкіл. Згідно розроблених
графіків, проводяться виїзди викладачів університету в школи, ліцеї,
училища, технікуми та коледжі для проведення професійної орієнтації,
добору та залучення їх випускників до навчання у ВНЗ. Особливо
ефективною є робота з випускниками ВНЗ попередніх років.
Керівники підрозділів виступають на зборах громад сіл, сесіях
районних рад, нарадах керівників районів і областей, районних і обласних
управліннях освіти та агропромислового розвитку. В населених пунктах
районів, областей організовано постійно діючі пункти профорієнтаційної
роботи.
В аграрних ВНЗ існує широка мережа коротко- і довгострокових курсів
довузівської підготовки.
Для

підготовки

сільської

молоді до

зовнішнього

незалежного

оцінювання знань випускників шкіл у окремих ВНЗ діють 6-ти місячні
підготовчі курси (навчання по вихідних днях). Безпосередньо перед початком
вступних випробувань організовуються двотижневі підготовчі курси.
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Для випускників технікумів та коледжів перед вступом проводяться
короткострокові курси з професійно-орієнтованих та інших дисциплін, з яких
складаються вступні випробування.
Проводяться університетські олімпіади з профільних дисциплін
(математики, фізики, біології, хімії) серед школярів сільських шкіл з метою
залучення обдарованих дітей до навчання в аграрні ВНЗ.
Оголошення рекламного характеру про ВНЗ розміщується в газетах і
журналах керівники презентують ВНЗ по радіо та на телебаченні,
здійснюється поштова та електронна розсилка оголошень про прийом на
навчання у загальноосвітні навчальні заклади.
Як результат налагодженої профорієнтаційної роботи є показник
конкурсу до аграрних ВНЗ, який у аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з
2005 по 2008 роки стійко тримався на позначках 2,5-2,8. У 2009 році в зв’язку
з запровадженням незалежного тестування цей показник зріс до 5,6. У 201011 роках цей показник конкурсу складав у аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації 2,2, а у аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – 5,5.
Основні

завдання

профорієнтаційної

роботи

в

аграрному

навчальному закладі направлена на:
1.

Пропаганду аграрної освіти серед випускників шкіл;

2.

Ознайомлення учнів з інформаційним матеріалом про навчальний

заклад і спеціальності, які готує навчальний заклад;
3.

Інформація про умови оволодіння професіями, дисципліни,

строки навчання, перспективи розвитку;
4.

Формування в учнів

позитивного ставлення до різних видів

професійної діяльності;
5.

Залучення якомога більшої кількості абітурієнтів до навчального

закладу з метою підвищення якості набору.
Форми і методи профорієнтаційної роботи
Загострення ситуації на ринку освітніх послуг призвів до

пошуків

нових форм і методів профорієнтаційної роботи, до творчої роботи
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педколективу щодо перетворення навчального закладу в елітний, до
відкриття нових спеціальностей необхідних нашому суспільству.
Презентація навчального закладу - це детальна

характеристика

навчально-матеріальної бази, представлення всіх напрямів, за якими
здійснюється

підготовка

фахівців

у

вузі,

демонстрація

фрагментів

навчальних занять із різних спеціальностей. Це дає можливість ознайомитись
із навчальним науковим та виховним потенціалом навчального закладу, який
базується

на

сучасних

освітніх

технологіях

та

забезпечується

висококваліфікованими спеціалістами. Крім того необхідно розкрити зміст і
форми позааудиторної і гурткової роботи студентів, презентувати виступи
художньої самодіяльності, спортивні заходи та ін.
Головне місце в профорієнтаційній роботі належить спілкуванню з
учнями шкіл та з їх батьками. З цією

метою викладачі аграрних

навчальних закладів відвідують школи районів, областей України. Основним
аргументом до вступу до навчального закладу є працевлаштування
випускників, продовження навчання випускників технікумів і коледжів у
вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном
навчання, забезпеченність студентів гуртожитком, можливість займатись в
гуртках, гуртках за інтересом, в спортивних секціях, приймати участь у
фестивалях тощо.
Робота з батьками та випускниками шкіл
Викладач, що їде у відрядження, має бути якісно підготовлений, мати
презентабельний вигляд, вміти переконливо, зважено й цікаво говорити. Від
того, як він зможе сподобатись випускникам, батькам, зацікавити їх залежить
результативність поїздки.
Відвідування батьківських зборів, мабуть, один із вдалих моментів
профорієнтації особливо серед випускників дев’ятих класів. Багато з них не
можуть самостійно й осмислено зробити вибір, де хочуть навчатись і ким
хочуть бути, та і чи варто вступати в навчальний заклад, маючи базову
середню освіту. Головний їх порадник у цьому – батьки.
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Основні посилання у розмові з батьками повинні бути переконливими:


у навчальному закладі якісна підготовка, сильна матеріально-

технічна база, добре оснащені аудиторії і лабораторії;


викладачі мають міцну професійну підготовку;



сильний виховний потенціал, нас цікавить поведінка студента як

у межах навчального закладу, так і поза ним;


прекрасні гуртожитки, де створені всі умови для навчання,

відпочинку, занять спортом, розвитку творчих здібностей;


всі

випускники

після

закінчення

навчання

отримують

направлення на роботу;


дев’ятикласники, вступивши в ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації,

економлять рік навчання і за 3–3,5 роки здобувають повну середню освіту і
отримують професію відповідного напрямку;


поряд з дипломом молодшого спеціаліста, бакалавра випускники

здобувають 1–2 робітничі професії та отримують свідоцтво кваліфікованого
робітника, що збільшує їх можливість знайти відповідну роботу;


наші кращі студенти проходять стажування за кордоном (Англія,

Данія, Нідерланди, Німеччині тощо);


впровадження

системи

ступеневої

освіти

дає

можливість

випускникам ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації продовжити навчання у ВНЗ ІІІ–ІV
рівнів акредитації за скороченим терміном.
Досить ефективний напрям профорієнтаційної роботи – співпраця з
базовими школами, гімназіями, ліцеями, ПТНЗ. Під час поїздок у школи
(гімназії, ліцеї) викладачі укладають з адміністрацією навчальних закладів
угоди про співпрацю. Згідно з цими угодами навчальний заклад бере на себе
зобов’язання:


проводити серед випускників профорієнтаційну роботу;



пропагувати переваги аграрної освіти для сільських жителів;



установлювати особливі умови участі в конкурсі та форми

проведення вступних випробувань для кращих випускників шкіл;
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організовувати і проводити у ВНЗ і школах спільні спортивні

змагання, товариські зустрічі, вечори відпочинку, інші заходи.
У свою чергу, школи (гімназії, ліцеї, ПТНЗ) зобов’язуються:


проводити серед випускників школи профорієнтаційну роботу;



випускникам, що мають схильність до роботи в агропромислових

підприємствах, добре навчаються та бажають продовжувати навчання в
аграрних ВНЗ давати рекомендації, затверджені на педраді школи для;


за бажанням випускників організовувати екскурсії, брати участь

у різних заходах, конкурсах, вечорах тощо.
Значне місце у профорієнтаційній роботі належить рекламній компанії:
створення профорієнтаційних фільмів про навчальний заклад, спеціальності,
за якими проводиться підготовка спеціалістів, про традиції навчальних
закладів, культурне життя тощо. Рекламні ролики

демонструється по

телебаченню, транслюються по радіо тощо.
У періодичних виданнях друкуються рекламні оголошення про умови
прийому абітурієнтів у навчальні заклади, оголошення про відкриття
підготовчих

курсів, статті про навчання, активне студентське життя та

спортивні досягнення студентів.
Для залучення працівників підприємств Міністерства аграрної політики
та продовольства України на навчання без відриву від виробництва
надсилаються листи з рекламними матеріалами керівникам підприємств,
керівникам райдержадміністрацій, обласних управлінь, інших установ,
організацій, підприємств з проханням сприяти профорієнтаційній роботі
викладачам та студентам. З керівниками базових підприємств укладаються
угоди про співпрацю в питанні підготовки кваліфікованих спеціалістів.
Центром профорієнтаційної роботи є приймальна комісія. Члени
приймальної комісії проводять індивідуальні бесіди з вступниками під час
подання

документів і створюють оптимальний психологічний клімат,

підбадьорюють вступників, налаштовують на успіх, проводять відповідну
роз’яснювальну роботу щодо оформлення документів.
81

До проведення профорієнтаційної роботи залучаються студентів, які
навчаються у вузах та виїжджають у школи за місцем проживання. Це
позитивний момент в профорієнтаційній роботі.
Під час проходження виробничих та переддипломних практик
залучаються

студенти

до

профорієнтаційної

роботи

на

відповідних

підприємствах галузі.
З метою профорієнтаційної роботи та популяризації навчальних
закладів організовуються та проводяться спортивні змагання в школах та ін.
Важливе місце в профорієнтаційній роботі аграрних вищих навчальних
закладів відіграють “ярмарки професій”, які є певною платформою для
спілкування між роботодавцями та бажаючими знайти роботу. Тут студенти
можуть презентувати себе роботодавцям, надіславши своє резюме, проти
співбесіду, отримати перше робоче місце, професійні консультації.
Найбільш поширені варіанти проведення – це:


презентація – реклама навчальних закладів і спеціальностей у

вигляді фотостендів, відеофільмів, фотоальбомів, технічної творчості
студентів, радіооголошень, які постійно лунають у залі, де проходить
презентація;


консультації для випускників, які зацікавились тим, чи іншим

навчальним закладом;


комп’ютерне тестування випускників на схильність до тієї чи

іншої професії;


роздавання рекламного матеріалу;



виступи

представників

навчальних

закладів

і

провідних

спеціалістів району перед випускниками в актових залах (будинках культури)
з побажаннями, інформацією про правила прийому до ВНЗ в поточному році,
характеристикою основних спеціальностей;


невеличкий концерт для випускників

Систематично в аграрних вузах проводяться дні відкритих дверей.
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За відносно короткий час випускники мають можливість отримати
максимум інформації про спеціальності і навчальні заклади, а представники
вищих навчальних закладів мають чудову нагоду зустрітись і поспілкуватись
одночасно з кількома сотнями випускників, передати їм необхідну для вступу
інформацію. Майбутні абітурієнти одержують чудову змогу одночасно
ознайомитись із матеріально-технічною базою навчального закладу, оглянути
територію, навчальний корпус, гуртожитки, їдальню, стадіон, спортивну та
актову зали.
Результативними в плані профорієнтації є виїзди агітбригади з
концертами, тематичними вечорами, КВК у школи районів, де студенти
розповідають про життя та навчання, про свої майбутні спеціальності, участь
у культурних та освітніх заходах. Інформація про навчальний заклад з вуст
студентів сприймається та запам’ятовується надовго, створюється позитивне
враження про навчальний заклад, формується професійна самосвідомість
майбутніх абітурієнтів.
Висновки:
Управління професійною орієнтацією студента вищого навчального
закладу має бути орієнтоване на нові соціальні умови. Вони включають
наявність ринкових стосунків; економічну і політичну нестабільність
суспільства; соціальну диференціацію тощо. Усе це викликає необхідність
глибокого вивчення соціальних аспектів управління процесом професійної
орієнтації студента в сучасних умовах реформування вищої школи.
Професійна організація – це науково-практична система підготовки
особистості до вільного і свідомого вибору професії.
Різноманітні форми і методи здійснення профорієнтаційної роботи,
серед яких рекламна компанія, активна робота у навчальному закладі та за
його межами, цікавий і яскравий інформаційний матеріал зміцнюють
співпрацю між аграрним вищим навчальним закладом, школами, ліцеями і
виробничими підприємствами окремих галузей промисловості та сільського
господарства.
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Лише системний підхід до організації профорієнтаційної роботи дає
можливість отримати максимально повну і ґрунтовну інформацію про
навчальний заклад, спеціальності, за якими готують фахівців, навчальноматеріальну базу; можливість отримання вищої освіти.
Таким чином, якісно проведена профорієнтаційна робота забезпечує
конкурсний набір абітурієнтів.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР – НОВА
ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Сучасне становище економіки України та виклики, що диктує
загальносвітова економічна криза потребують перегляду звичних форм
роботи щодо подолання безробіття. Ринок праці ставить до людини, яка
шукає

роботу,

жорсткі

вимоги

щодо

її

конкурентоспроможності,

компетентності, професіоналізму. Велика кількість людей, які звертаються до
центрів зайнятості за допомогою у працевлаштуванні, не готові до
самостійного прийняття рішення і навіть при створенні сприятливих умов
поводяться пасивно. Цей факт підтверджує тезу, що зайнятість є не тільки
економіко-соціальною

категорією,

а

в

значній

мірі

й

категорією

психологічною.
Зростання професійно-кваліфікаційного дисбалансу між попитом і
пропозицією робочої сили на ринку праці свідчить про неефективність
діагностичної моделі профорієнтації, яка існує на пострадянському просторі.
Єдиною можливістю зміни такого становища є впровадження нової ідеології
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у відношенні держави до своїх трудових ресурсів, а саме – введення виховної
(профілактичної) моделі, яка розглядає професійну орієнтацію з точки зору
розвитку особистості, а професійне самовизначення – як результат
цілеспрямованого виховання і навчання.
Формування активного відношення людини до власної професійної
актуалізації потребує спеціальних виховних дій фахівців різного профілю
(тобто не тільки спеціалістів служби зайнятості), а профорієнтаційна робота
потребує нових форм її організації.
Нова редакція Концепції державної системи професійної орієнтації
населення підтримує зроблені висновки і в числі інших вбачає такі шляхи
розв’язання проблеми:
 залучення до участі в управлінні системою професійної орієнтації населення
представників громадськості та роботодавців;
 утворення нових та удосконалення структури існуючих профорієнтаційних
підрозділів з метою підвищення ефективності їх роботи.
У пошуках інноваційних форм та методів організації такої роботи
керівництво Херсонського обласного центру зайнятості у 2005 році
запропонувало ідею створення на базовому рівні соціально-психологічних
тренінгових центрів.
ЇЇ особливістю став перехід від разових дій з певними групами молоді
до системної цілеспрямованої роботи з ними, яку проводили згідно своєї
компетенції різні виконавці: державні установи, громадські організації,
роботодавці. Районні та міські центри зайнятості територіально виступали
організаторами та координаторами цієї роботи, надаючи свої приміщення
для тренінгової та навчальної роботи як з учнівською, так і з незайнятою
молоддю. Організаційно ця форма роботи набула назву соціальнопсихологічний тренінговий центр (далі СПТЦ).
Діяльність

центрів

здійснюється

під

організаційно-методичним

керівництвом відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості.
Їх мета – надання допомоги в особистісному та професійному розвитку,
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формуванні адекватної самооцінки особистості, подоланні кризових ситуацій
та досягненні емоційної стабільності.
Ефективність психологічної підтримки людини у ситуації безробіття
забезпечується

спеціалізованими

тематичними

семінарами

та

психологічними тренінговими засобами, що дає змогу стимулювати в людині
активність не тільки для успішного подолання ситуації безробіття, але і
долання важких ситуацій у майбутньому.
Учнівська молодь перш за все спрямовується на робітничі професії,
актуальні на ринку праці та на формування позитивної мотивації до праці.
Основними засадами діяльності СПТЦ є співпраця з соціальними
партнерами, громадськістю та засобами масової інформації у сприянні
зайнятості молоді та соціально незахищених верств населення, адресність та
індивідуальний підхід до запиту клієнтів. Центри активно співпрацюють з
відділами освіти та службою у справах неповнолітніх райдержадміністрацій,
з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з центром соціальнопсихологічних досліджень та адаптації «Інсайт», громадською організацією
«Успішна

жінка»,

регіональним

фондом

підтримки

підприємництва,

райвійськоматами, міськими та районними лікарнями тощо.
Постійно

проводяться

серії

цільових

семінарів-тренінгів

за

різноманітною тематикою, наприклад «Активізація власних зусиль для
вирішення

питання

працевлаштування»,

зайнятості»,
«Формування

«Психологічні
позитивної

аспекти

мотивації

успішного
до

праці»,

«Психологія організації власної справи» тощо.
Перші, пілотні СПТЦ, було створено у другій половині 2005 року у
Великоолександрівському, Великолепетиському, Верхньорогачицькому і
Скадовському районних центрах зайнятості. До активних дій вони перейшли
з початку 2006 року.
Особливої ваги ця робота набула у останні 2 роки, коли економічна
криза народила нову хвилю безробіття. І оскільки досвід цієї форми роботи
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виявився вдалим було вирішено поетапно поширити його на решту районів
Херсонщини.
Протягом 2009-початку 2010 рр. соціально-психологічні тренінгові
центри створено ще у 13 базових центрах зайнятості.
Загалом у 20 районах області активно діють 18 СПТЦ. Укладено
договори про співпрацю із 218 партнерами, за участю яких за 10 місяців
2011 року проведено близько 1500 профорієнтаційних заходів. Тренінгсемінари в СПТЦ проводяться щотижня, згідно узгоджених графіків і тем.
Треба зазначити, що вся ця робота ведеться з клієнтами служби
зайнятості додатково до того, що роблять спеціалісти нашої служби, які у
цей час можуть виконувати інші завдання.
Позитивні сторони СПТЦ:
1.

Соціально-психологічний тренінговий центр є ефективною

формою організації співробітництва з партнерами служби зайнятості.
2.

Робота СПТЦ дозволяє урізноманітнити тематику семінарів та

тренінгів для населення, залучити фахівців таких напрямків, у яких
робітники служби зайнятості не є спеціалістами.
3.

Послуги, що надаються у СПТЦ допомагають більш ефективно

працювати як із школярами, так і з безробітними, акцентуючи увагу на
індивідуальному, адресному підході до вирішення проблем конкретної
людини або цільової групи.
4.

СПТЦ допомагає значно розширити спектр та об’єми послуг

населенню.
5.

Існуюча сьогодні форма СПТЦ не потребує витрат службою

зайнятості додаткових людино-годин на її організацію.
Висновки
 Форма організації роботи соціально-психологічного тренінгового
центру повністю узгоджується із Концепцією державної системи професійної
орієнтації населення від 17.09.2008 року і світовими тенденціями проведення
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профілактичної, виховної та адаптаційної роботи серед шкільної молоді та
незайнятого населення.
 Соціально-психологічні тренінгові центри є новою перспективною
формою

організації

надання

державною

службою

зайнятості

профорієнтаційних послуг населенню, яка має стати перехідною формою від
«діагностичної» до «виховної» моделі.
 СПТЦ як нова форма послідовно продовжує ідею створення
Ресурсного центру побудови та розвитку професійної кар’єри (РЦПРПК
організовує та надає послуги населенню на регіональному рівні, а СПТЦ – на
базовому).
Література:
1.

Концепція державної системи професійної орієнтації населення

(затверджена КМ України 17 вересня 2008 р.)
2. Кличановський А.І.

Ресурсний центр побудови та розвитку

професійної кар’єри як основа нової ідеології у системі відношень до
трудових ресурсів в Україні / Актуальні проблеми професійної орієнтації та
професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансовоекономічної кризи: зб. наук. праць IV Всеукр. Наук.-практ. конф., 30 жовт.
2009 р. / Уклад.: Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк та інш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2009.–
С. 152-158.
Кобченко В. В.
м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ
БЕЗРОБІТНИХ
Психодіагностичне обстеження особистості має велике значення в
профорієнтаційній роботі. Без психодіагностики неможливо проведення
повноцінної

профконсультації,

профдобору

або

профвідбору.

Таке

обстеження дозволяє досить точно і швидко визначити особливості
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емоційно-вольової,

інтелектуальної

сфери

особистості,

індивідуально-

типологічні риси, встановити, які саме психологічні якості і властивості
притаманні обстежуваній людині. Результати психодіагностики можуть
використовуватись для надання клієнтові різного виду психологічної
допомоги – консультативної, психокорекційної, психотерапевтичної. В
профорієнтації психодіагностичне обстеження дає можливість визначити
особливості професійних інтересів і здібностей, мотиваційної сфери,
індивідуально-типологічні риси, і завдяки отриманій таким чином інформації
допомогти людині у професійному самовизначенні або переорієнтації.
Результати профорієнтаційного психодіагностичного дослідження є основою
для проведення профконсультаційної бесіди. В профорієнтаційній роботі
психодіагностичні методики можуть і мають широко застосовуватись під час
обстеження різних категорій населення – учнівської молоді, дорослих,
безробітних.
Психодіагностика має всі можливості для того, аби сприяти
максимальному

розвитку

особистості,

її

здібностей,

оптимальному

використанні її позитивних якостей. Психодіагностика є універсальним
науковим методом вивчення особи, який сприяє вирішенню багатьох
проблем підбору та розподілення людей в самих різноманітних сферах
суспільної практики. Практичне застосування психодіагностики, яка має
виражену гуманістичну спрямованість, сприяє розширенню самопізнання і
самосвідомості особистості, формує адекватну самооцінку і самосприйняття,
стимулює самовиховання і розвиток людини, сприяє найефективнішому
використанню потенційних можливостей індивіда, шляхів і способів
побудови оптимальних життєвих стратегій і професійних планів.
Як галузь науки, психодіагностика включає в себе принципи,
процедури і способи перевірки науковості різних методів. Як галузь
практики, психодіагностика орієнтується на професійні знання й уміння,
пов’язані з практичним застосуванням її методів. В обох випадках мова йде
про методи оцінки психічних процесів і станів індивіда, індивідуально90

типологічних рис. Теоретична психодіагностика науково обґрунтовує, як
здійснювати пошук і правильно розробляти відповідні методики, і як краще
це зробити, а практична психодіагностика показує, як правильно і надійно їх
використовувати в роботі. Ці складові, взяті окремо, не гарантують високого
рівня професіоналізму фахівцю в галузі психодіагностики. Отже, для
професійного

володіння

психодіагностикою

психолог

повинен

мати

відповідну теоретичну і практичну підготовку.
Профорієнтаційна психодіагностика може широко використовуватися
на різних етапах професійного становлення особистості – професійного
самовизначення і професійної переорієнтації. В сучасних умовах неперервної
професійної освіти впродовж всього життя значення профорієнтаційної
психодіагностики набуває неабиякої актуальності. Неможливо уявити
сучасну

профорієнтацію

як

науково-практичну

систему

без

психодіагностики.
Призначення психодіагностики – вимірювання будь-яких властивостей
особистості, і поставлення на цій основі психологічного діагнозу. Можна
говорити про психологічний діагноз двох типів. По-перше, діагноз як
констатацію наявності чи відсутності будь-якої психологічної ознаки. Подруге,

діагноз,

що

дає

змогу

віднайти

місце

досліджуваного

в

психологічному просторі за виявом тих чи інших якостей. Таким чином,
психодіагностичне дослідження особистості слугує для досить зручного,
надійного та мобільного забезпечення збору даних щодо психологічних
особливостей обстежуваного для формування адекватного і цілісного
психологічного діагнозу.
Психологічний

діагноз

–

це

структурований

опис

комплексу

взаємопов’язаних психологічних властивостей – інтересів, здібностей, потреб
і мотивів особистості. Встановлений діагноз може супроводжуватися
рекомендаціями щодо розвитку чи корекції якостей, що вивчаються.
Встановлення психологічного діагнозу практично ніколи не виступає
як самоціль. Майже завжди ця дія є лише передумовою певних дій, що так чи
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інакше стосуються долі обстежуваного. Але сам по собі психологічний
діагноз такі дії не визначає. Його вплив опосередковується прогнозуванням –
процесом, який в свою чергу носить багатозначний характер.
Констатуючи

наявність і наявність у даного індивіда певної

психологічної властивості (наприклад, рівня розвитку інтелекту, типу
темпераменту), ми тим самим немов прогнозуємо його можливу поведінку у
майбутньому. Щоправда, цей прогноз носить загальний характер і є певною
мірою невизначеним, але інакше і не може бути, оскільки ще не визначені
умови, в яких житиме і діятиме обстежуваний.
Майбутнє можна і треба прогнозувати, але знати його напевно
неможливо. Адже будь-яка людина, якими б індивідуальними рисами вона не
володіла, в різних умовах буде діяти і поводитися по-різному. Звідси –
психологічний діагноз тільки тоді перетворюється на справжній прогноз,
коли він «прив’язується» до конкретних життєвих умов, обставин, певної
життєвої навчальної або професійної ситуації.
Таким чином, психодіагностика проводиться заради прогнозу. Тобто за
низкою ознак визначається психологічна властивість, яка є причиною певної
поведінки, і таким чином прогнозується сама поведінка. Наприклад,
діагностуються психологічні особливості безробітного для того, щоб
спрогнозувати можливість успішного професійного перенавчання або вибору
нової професії, яка б відповідала і співпадала з психологічним типом
особистості. Успішне прогнозування можливе за умови, коли психічна
властивість, що вимірюється, є причиною успішного професійного навчання,
або вибору іншої професії. Саме позитивне прогнозування успішності в
обраній професійній діяльності є головною ціллю профорієнтаційного
психодіагностичного обстеження особистості, тобто, щоб вибір професії або
її зміна відповідали професійним інтересам, здібностям, мотивам і потребам
обстежуваного.
Тобто,

психодіагностика

дає

можливість

складання

не

тільки

діагностичної, а й прогностичної характеристики особистості, що дає змогу
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передбачити динаміку подальшого розвитку її індивідуально-психологічних
особливостей в різних життєвих ситуаціях, в успішному опануванні професії.
Без

проведення

психодіагностичного

обстеження

практично

неможливо вирішити проблеми професійної консультації, воно є основою
проведення профдобору (профвідбору). Профконсультант, перш ніж давати
клієнту поради, повинен встановити психологічний діагноз, оцінити сутність
психологічної проблеми, яка турбує його, при цьому консультант спирається
на результати індивідуальної бесіди і спостереження за ним.
Головним моментом у профконсультації повинно бути перенесення
акценту з акту вибору професії на підготовку до неї шляхом правильної
оцінки природних особливостей і спрямованого формування необхідних
властивостей і якостей особистості. Реалізація цього підходу можлива за
умови

використання

результатів

психодіагностики

для

визначення

актуального стану розвитку індивідуальності. Для цього необхідно:
- використовувати її результати для виявлення недоліків, вад в
розвитку тих чи інших властивостей, здібностей, що важливі для майбутньої
професійної діяльності,
- враховувати її результати при прийнятті рішення про характер
корекційної та розвиваючої роботи з метою підготовки до майбутньої
професійної діяльності;
- спиратися на її результати для здійснення контролю за розвитком
індивідуально-психологічних особливостей, які вимагаються після корекції,
психотерапії або тренінгу;
- враховувати результати діагностичного обстеження для визначення
певних обмежень у виборі сфер професійної діяльності, які висувають
жорсткі вимоги до працівника;
- послуговуватися

її

результатами

для

стимулювання

особистості в самопізнанні і самоудосконаленні в руслі підготовки;
- до майбутньої професійної діяльності.
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потреб

Сучасна вітчизняна профорієнтаційна психодіагностика спирається на
гуманістичні принципи і особистісно-орієнтований підхід, розроблений
І.А.Зязюном,

В.В.Рибалкою,

П.С Перепелицею,
вітчизняними

Б.О.Федоришиним,

Н.А.Побірченко,

науковцями.

В.В.Синявським

Означені

принципи

Г.О.Баллом,
та

іншими

зумовлюють

напрям

концептуальних підходів, відповідні психолого-педагогічні технології в
профорієнтаційній роботі з учнівською молоддю, дорослим населенням.
Сучасна профконсультація ґрунтується на активній пізнавальній
діяльності і пізнавальних потребах особистості, потребах у самопізнанні і
актуалізації

вирішення

життєво

важливих

питань

професійного

самовизначення або переорієнтації. Профорієнтаційна робота спрямовується,
таким чином, на психологічну допомогу особистості у самопізнанні і
самореалізації, розкритті психологічної структури професій і різних видів
професійної діяльності. Такий підхід дає змогу клієнтові співставити власні
можливості з вимогами професії до працівника, і зробити свідомий ї
обґрунтований професійний вибір. Під час профконсультації обстежуваний
визначає для себе зміст і рівень розвитку власних професійних інтересів і
здібностей, дізнається про вимоги, що висуває певна професія до
психологічної сфери людини, і, нарешті, проектує себе в обрану професію.
Цьому значною мірою сприяє профорієнтаційна психодіагностика.
При вирішенні завдань профконсультації у сукупності розкриваються
ті суб’єктивні психологічні чинники, що зумовлюють правильний вибір
професії або її зміну при професійній переорієнтації, і можливості успішної
самореалізації особистості у професійній діяльності.
Психодіагностичне

обстеження

людини

не

повинно

бути

для

профконсультанта або практикуючого психолога самоціллю, воно має бути
основою для розробки рекомендацій для оптимізації психічного розвитку
особистості

і

вирішенню

актуальних

життєвих

проблем.

Головною

проблемою, яку повинен вирішити профконсультант при проведенні
психодіагностичного обстеження, є планування цього обстеження, з
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урахуванням специфіки завдання і об’єктивних умов його вирішення.
Зрозуміло, що обстеження учнів має ціль сприяти усвідомленому і
обґрунтованому професійному самовизначенню, а обстеження безробітних –
допомогти клієнтові у виборі нової професії. Відповідно до цих різних цілей і
добір методик буде різнитися.
Важливе місце в профорієнтаційній психодіагностиці посідає вивчення
індивідуально-типологічних особливостей людини. Таке дослідження досить
актуально як для учнівської молоді, так і для дорослого населення. Збіг між
типом професії і відповідним типом особистості має велике значення для
успішності в професійній діяльності.
Значна

увага

в

профорієнтаційній

діагностиці

приділяється

дослідженню індивідуально-психологічних рис особистості. Для виконання
психодіагностичного прогнозу важливе значення має встановлення типу
особистості, яка консультується, і типу професій, що б відповідали
професійним інтересам, схильностям, спрямованості людини.
В основу типологічної моделі Е.Кречмера покладено аналіз тілесної
конституції людини, за якою він виділяє астеніків, атлетів і пікніків.
Відповідно тілесним конституціям Е.Кречмер виділяє циклотимний і
шизотимний темпераменти з притаманними кожному з них психологічними
характеристиками. Головна ідея моделі Е.Кречмера – зв’язок між тілесними
ознаками і психологічними особливостями людини.
Американський психолог У.Шелдон продовжив дослідження зв’язків
між

побудовою

тіла

і

особливостями

темпераменту

індивіда.

Конституціональна типологія У.Шелдона схожа з типологією Е.Кречмера, в
яку У.Шелдон вніс зміни і доповнення. Замість поняття типу У.Шелдон
використовує поняття «компонента». Основою для розгляду тілесних типів
для У.Шелдона стають три типа тілесних клітин людського ембріону –
ектодермні – поверхневі, ендодермні – внутрішні і мезодермні – проміжні.
Ендоморфному типу конституції відповідає темперамент вісцеротоніка з

95

притаманними йому психологічними властивостями, ектоморфному типу –
церебротоніки і мезоморфному – соматотоніки.
Найбільш

поширеними

і

відомими

сучасними

психологічними

типологіями особистості є типології Г.Айзенка, Дж.Баррета, П.Б.Ганнушкіна,
Дж.Голанда, С.Деллінгера, Д.Кейрсі, К.Леонгарда, А.Є.Личко, А.Лоуена,
Олдхема – Морріса, Л.М.Собчик, Харісона – Бремсона.
В основі теоретичної розробки проблеми психології професійної
переорієнтації дорослих нами закладено принципи неперервної професійної
освіти, розвитку особистості, єдності свідомості і діяльності, теорії ведучих
тенденцій, системно-структурний підхід. Аналіз вітчизняної та зарубіжної
психологічної і педагогічної літератури, зокрема: Л.О.Абульханова-Славська,
Дж.Баррет,

Дж.Голанд,

О.М.Леонтьєв,

Г.С.Костюк,

С.П.Крягжде,

К.К.Платонов, С.Л.Рубінштейн, Л.М.Собчик, Б.О.Федоришин, Х.Хекхаузен,дозволив

визначити

особливості

і

протиріччя

процесу

професійної

переорієнтації безробітних, найтиповіші психологічні стилі реагування на
ситуацію безробіття. Серед особливостей ситуації професійної переорієнтації
нами виділено її кризовий характер і стресовий вплив на особистість
безробітного, значні обмеження і складності об’єктивного і суб’єктивного
характеру у виборі нової професії, виникнення внутрішньо особистісного
конфлікту у зв’язку з життєвою кризою безробіття, зменшення шансів
виграти жорстку конкурентну боротьбу на ринку праці порівняно з
працюючим

населенням,

зниження

активності

і

мотивів

досягнень,

самооцінки, виникнення психосоматичних розладів, погіршення фізичного і
психічного здоров’я, відчуття станів психічного напруження, стресу,
депресії, апатії, агресивності тощо.
Психодіагностичне дослідження особистісних якостей безробітних має
важливе

наукове

і

практичне

значення.

Уміле

використання

профконсультантом психодіагностичних методик дає йому цінну інформацію
про особистість клієнта, яку можна використати для надання безробітному
ефективної психологічної допомоги. Така інформація про самого себе може
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бути корисною для людини, яка опинилась в ситуації безробіття, сприяти її
самопізнанню і саморозвитку, допомогти у вирішенні багатьох проблем.
Зокрема, сприяти оптимальному вибору нової професії, вирішенню
внутрішніх особистісних проблем, підвищенню адаптації в ситуації життєвої
кризи, вибору оптимальних засобів вирішення проблем, пов’язаних з
процесом професійної переорієнтації і подальшої професійної кар’єри.
Значний внесок у розробку і дослідження індивідуально-типологічних
рис особистості зроблено в рамках теорії ведучих тенденцій Л.М.Собчик.
Остання містить новий концептуальний підхід до розуміння поняття
«особистість»,

який

спирається

на

сучасні

зарубіжні

і

вітчизняні

психологічні інноваційні розробки. Головним «рецептом» самореалізації
особистості, професійних і особистих досягнень, розвитку і творенню власної
долі Л.М.Собчик вважає знання власного «Я», правильне і своєчасне
розпізнавання власних індивідуальних здібностей, схильностей, характеру і
цінностей, розуміння інших людей і вміння спілкуватись. Знання і розуміння
себе, власного життєвого шляху і місії сприяє правильному вибору багатьох
сторін життя, в тому числі і професійному. Отже, знання себе, самопізнання є
важливою і неодмінною умовою саморозвитку і самореалізації особистості.
Розуміння себе, своїх бажань і життєвих цілей є необхідною умовою
гармонійного розвитку особистості, її життєвих і професійних досягнень,
примирення внутрішньо особистісних суперечливостей, досягнення щастя,
свідомої побудови власної долі. Знання себе і воля відіграють значну роль у
розумінні суті власного «Я» і долі як процесу, який можна планувати,
передбачати і регулювати, змінювати за власним бажанням. Л.М.Собчик
вважає, що власна доля значною мірою залежить від самої людини, отже,
людина

сама

у

змозі

творити

власне

життя,

планувати

і

нести

відповідальність за нього.
За Л.М.Собчик, існує прямий зв’язок між характером людини, її
індивідуально-типологічними рисами і її долею, життєвим шляхом.
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Провідні тенденції – це індивідуальний спосіб сприйняття, вибору і
освоєння інформації про оточуючий світ, індивідуальна вибірковість до явищ
світу і власний стиль засвоєння інформації, яка є значущої для людини. Вони
зумовлюють особливості мотиваційної і емоційної сфери, когнітивні стилі і
комунікативні якості особистості. Провідні тенденції, як індивідуальні
особливості сприйняття, вибору і переробки інформації про оточуючий світ,
відіграють визначну роль в усіх сферах життєдіяльності особистості, зокрема
і професійній. Отже, вивчення провідних тенденцій, індивідуальнотипологічних стилів реагування на певну життєву ситуацію, наприклад,
безробіття може визначати зміст технологій професійної орієнтації,
оптимальні способи і шляхи психологічної допомоги безробітним на етапі
професійної переорієнтації.
Вивчення індивідуально-типологічних рис особистості і їх зв’язок із
професійною діяльністю є важливим напрямком досліджень у західній
психології. Вже класичною стала модель професійної спрямованості
особистості і типів професійної діяльності Дж.Голанда, який виділяє шість
типів професій і особистості. В західній психології підхід до проблем
професійної переорієнтації базується на принципах взаємозв’язку типів
діяльності і особистості, цілісності особистості і її розвитку.
Відомий і популярний на Заході психолог Джим Баррет, спеціаліст з
бізнес-консультування і побудови професійної кар’єри в своїй типології
виділяє чотири поняття: Здібності. Особистість. Мотивація. Кар’єра.
Відповідно до цих понять Дж.Баррет пропонує здійснювати вибір,
планування, розвиток і аналіз професійної діяльності людини. При побудові
особистісно-професійної типології Дж.Баррет використовує два параметри –
індивідуалізм, або орієнтація на спілкування та активність. Упевненість у
собі або пасивність. Дж.Баррет також виділяє два чинники, пов’язані з
завданнями: орієнтація на уяву або на факти і спонтанність або обачливість.
Відповідно до цих чотирьох полярних характеристик Дж.Баррет описує
шістнадцять типів особистості і професій, які найоптимальніші для кожного
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типу. Дослідження типологій за Дж.Барретом, безумовно, може бути
корисним для профконсультанта при роботі з людиною, яка хоче обрати
професію, побудувати кар’єру або змінити професію. Знання типології може
бути практично корисним, давати цінну інформацію про власну особистість
для

осіб,

які

обирають

профконсультаційному

професію

або

психодіагностичному

хочуть

її

змінити.

дослідженні

В

вивчення

індивідуально-типологічних рис має посісти належне місце, стати складовою
частиною профорієнтаційної психодіагностики.
Ковальчук О.П.
м. Київ

МОТИВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТА У ВІЙСЬКОВОПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні умови висувають жорсткі вимоги до поведінки, рівня інтелекту
й професійного мислення особистості. Це зумовлює підвищення вимог до
професійної компетентності, рівня саморегуляції професійної діяльності і
мислення військовослужбовців. Слід також зауважити, що на сучасному
етапі реформування Збройних Сил України суттєвого значення набуває
розвиток професійної мотивації військовослужбовців. Професійна діяльність
є значущою сферою самореалізації людини. Базовими характеристиками
професіонала як суб’єкта діяльності є:
 активність, яка полягає у самостійному визначенні мети діяльності і
можливості її досягнення;
 цілеспрямованість діяльності, результатом виконання якої є реальна зміна
ситуації й об’єкта, на якій вона була спрямована;
 принципово штучний характер діяльності, якій полягає в тому, що будь–
якому вчинку передує реальне відтворення, котре містить в собі різні
операції, засоби, умови й очікуванні результати його виконання.
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За такого співвідношення розглянутих понять професіоналізація являє
собою процес становлення суб’єкта діяльності. Психологічне пізнання
останнього пов’язане з визначенням впливу суб’єктної активності на
професійний розвиток людини, визначення її параметрів та способів
вимірювання. Вкрай важливий аналіз цієї сутнісної характеристики при
вирішенні практичних завдань упродовж усього шляху становлення
особистості фахівця – під час самовизначення, самопізнання і здолання
перешкод у прямуванні до вершин свого розвитку.
Успішність професійної діяльності особистості визначається не тільки її
індивідуальними особливостями, але й рівнем професійної компетентності,
психологічною готовністю до діяльності, високим ступенем відповідальності,
станом здоров’я тощо.
Разом з тим слід зазначити, що ефективність діяльності перебуває в
прямій залежності від мотивації й, за даними наукових публікацій із
зазначеної проблематики, показує, що сьогодні є актуальною проблема
побудови цілісної концепції мотивації професійної діяльності, яка б дала
змогу пояснити за допомогою яких механізмів і яким чином особистість
творить себе через професію та реалізує своє призначення і професійне
покликання в цьому житті. Структура мотиваційної сфери людини в процесі
життєдіяльності проходить етапи формування й становлення. Це формування
являє собою складний процес, що відбувається під впливом внутрішніх та
зовнішніх факторів навколишнього середовища. Для реалізації ефективного
трудового процесу необхідно мати потребу, що буде формувати мотив, який
спонукує людину до певних дій, а їхня реалізація можлива тільки за умови
активності суб’єкта діяльності. Як зазначає В.І.Осьодло, у такому розумінні
ефективна професіоналізація можлива при умові, що професія постає для
особистості сферою реалізації своєї життєвої програми, найважливіших
особистісних цінностей, можливо, навіть смислу життя, а сам процес праці
усвідомлюється як невід’ємна послідовність життєтворчості, що забезпечує
мотиваційне налаштування на професійну діяльність.
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Особлива роль мотивації наголошується в складних і небезпечних
професіях, де саме мотиваційний компонент професійної діяльності
забезпечує безпечне і успішне виконання завдань. Значення мотиваційного
фактора в комплексі з важливими особистісними якостями підтверджується
під час здійснення професійної діяльності військовослужбовцями. Це
відноситься до тих ситуацій коли військовослужбовець, за своїми
індивідуально-психологічними якостями, придатний для певної професійної
діяльності, а його мотиваційний потенціал визначити важко. Як відомо,
мотивація має динамічну структуру, тому важливе своєчасне виявлення
спрямованості особистості військовослужбовця, рівня мотивації, у тому числі
ціннісно-смислові чинники мотивації. Відповідно велику увагу у своїй роботі
ми приділяємо індивідуальним психологічними особливостям, які входять до
структури мотиваційної сфери і визначають ефективність професійної
діяльності особистості військовослужбовця.
Слід зазначити, що виявляється, складність полягає не в діагностиці
особистісних

особливостей,

а

в

діагностиці

мотиваційного

аспекту

професійної діяльності. Враховуючи це, не завжди володіння тими або
іншими важливими особистісними якостями забезпечує ефективність
виконання професійних завдань. Для цього необхідна відповідна мотивація
професійної діяльності. Це може бути пов’язано з різними причинами.
Особистісні якості можуть бути сформованими і досить стійкими, чого ми не
можемо

стверджувати

про

мотиваційний

компонент.

Досліджуючи

особливості професійної мотивації військовослужбовців, на нашу думку, слід
дотримуватися саме цих позицій. Проблема вивчення мотивації особистості,
яка виконує діяльність в особливих умовах, є актуальною та недостатньо
вивченою і вимагає конкретного розгляду для різних видів військовопрофесійної діяльності, на що і направлено наше дослідження. Головним
завданням є аналіз стану досліджуваної проблеми, її теоретичної і прикладної
значимості.
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В основі формування мотивів завжди лежать певні потреби, які є
головною спонукальною силою поведінки, джерелом активності, основою
для складної системи мотивації. Потреби й мотиви, що формуються на їхній
основі,

визначають

професійної

відношення

діяльності.

Разом

військовослужбовців
з

тим,

мотиви

також

до

військової

пов’язані

зі

спрямованістю особистості, тобто із сукупністю найважливіших цілей, які
ставить людина в житті. Але постановка цих цілей залежить від виникнення
мотивів певної діяльності. При цьому мета не втрачає своєї самостійності, не
перетворюється в мотив. Тільки стаючи мотивом, потреба, нарешті, здобуває
свою повну психологічну визначеність.
Кожний вид людської діяльності характеризується своїми специфічними
спонукальними мотивами, у яких своєрідно трансформуються особливості
професійної діяльності людей. В даному випадку доречно буде сказати про
полімотивованість діяльності. На основі проведеного аналізу проблеми
можна зазначити, що в нашому дисертаційному дослідженні ми будемо
визначати мотивацію як сукупність мотивів. Мотивацію професійної
діяльності ми розуміємо як сукупність мотивів діяльності, що знаходяться в
певній ієрархії і утворюють певну структуру. Дана структура мотивів
діяльності розглядається як динамічна, тобто така, що зазнає змін в процесі
розвитку цієї діяльності.
Таким чином, мотивацію професійної діяльності військовослужбовців
слід визначити як процес суб’єктивного перетворення особистістю умов і
факторів соціального середовища в результаті усвідомлення й прийняття
їхнього змісту й значущості в активні спонукальні сили, що лежать в основі
мислення, поведінки, вчинків тощо. Зміст мотивації полягає в тому, щоб
відшукати й знайти саме такі дії, які відповідають основній, закріпленій в
житті установки особистості.
Отже, підбиваючи підсумки теоретичного аналізу слід зазначити, що
розвиток особистості військовослужбовців відбувається відповідно до
особливостей та закономірностей загального психічного та особистісного
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розвитку людини. Індивідуально-професійний розвиток на різних етапах
професіоналізації обумовлений якісними характеристиками професійного
самовизначення військовослужбовців. Психологічна сутність професійного
самовизначення

розкривається

у

двосторонньому

процесі

взаємодії

особистості та професії і відбиває якісні перетворення цілісної системи
відносин: до себе, до людей, до професії. Особливості перетворення цілісної
системи відносин людини до професії на різних етапах професійного
розвитку слід розглядати як об’єктивний показник динаміки її професійного
самовизначення.
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МОТИВАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
Загальний напрямок реформ економічного та соціального життя в
нашій країні суттєво змінив ситуацію в галузі вищої освіти, в системі
життєвих цінностей, ієрархії вибору професії молодими людьми. І тому
питання мотивації старшокласників до вибору професії на сьогодні є дуже
актуальним.
Проблемам мотивації присвячено велику кількість концепцій і теорій.
Серед найбільш відомих змістовні (А.Маслоу, Ф.Герцберг, Д.Мак Клеланд) і
процесуальні (В.Врум, П.Лаулер ін). Серед вітчизняних вчених найбільших
успіхів у розробці теорій мотивації досягли Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв,
Б.Ф.Ломов, В.А.Ядов.
Спрямованість виступає як системоутворююча якість особистості, яка
визначає її психологічний склад. Саме в спрямованості виражаються цілі, в
ім’я яких діє особистість, її мотиви, суб’єктивне ставлення до різних сторін
дійсності.
В основі спрямованості особистості лежать потреби. Поведінка людини
значною мірою залежить від того, які потреби у неї розвинені.
Жоден

живий

організм

не може

існувати

поза навколишнім

середовищем. Для тваринного світу таким є природне середовище, взаємодія
з яким забезпечує існування тварини. Людина має два середовища: природне
і суспільне, з якими постійно взаємодіє. Поза цими середовищами вона
існувати не може.
У процесі цієї взаємодії у людини постійно виникають нужди,
задоволення яких необхідне для розвитку організму й особистості. Ці нужди
називають потребами. Потреба – це нужда в будь-чому, яку людина
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переживає і усвідомлює [2, с. 81]. Це може бути відчуття дискомфорту,
втрата рівноваги організму, а точніше особистості. Відома велика кількість
різноманітних потреб і існує велика кількість їх класифікацій. Потреби
можна підрозділити на такі види: органічні, матеріальні, соціальні, творчі,
потреби психологічного розвитку та морального самовдосконалення. Тобто
потреби можуть бути природні (біологічні) і соціальні. Природні потреби
виникають у процесі взаємодії людини з природним середовищем, вони є
вродженими і передаються генетично. Задоволення біологічних потреб
виступає основною умовою збереження організму й виду [7, с. 28].
У психологічній літературі існують різні погляди на сутність поняття
«мотив». Мотиви розуміються як поєднання уявлень і почуттів: перші –
основа, а другі – спонукальна причина поведінки. Причому перевагу віддавав
останнім, що дуже важливо, оскільки потреба, як початок поведінки – це
завжди істотний чинник мотиваційної сфери. «Мотив» – стверджує
Д.Н.Узнадзе, – це міркування, яке примусило суб’єкта здійснити цей акт, це
потреба, для задоволення якої дана поведінка була б визнана доцільною [1, с.
49]. Відповідно до концепції О.М.Леонтьєва, мотиви розглядаються як
упредметнені потреби [5, с. 290].
Кожний період життя людини, кожен її більш-менш значний крок у
системі суспільних відносин приводить і до зміни її мотиваційної сфери. У
процесі розвитку особистості відбувається перетворення одних мотивів на
інші чи стримування одних іншими; на базі одних мотивів формуються інші,
виникають протиріччя між різними мотивами, змінюється співвідношення
домінуючих і підпорядкованих мотивів.
Таким чином, зміст мотивів є найбільш істотною характеристикою
спрямованості особистості та рівня її вихованості. Мотив – це упредметнена
потреба. Мотиваційна сфера є складним утворенням. Мотиви різняться не
тільки за змістом, але й за рівнем усвідомленості, стійкості. Спрямованість
особистості є результатом виникнення стійко домінуючих мотивів поведінки,
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а також інших особливостей особистості, що допомагають чи заважають
реалізувати мотиви.
Принцип розвитку в психології підтверджує, що будь яке мотиваційне
утворення у конкретний момент часу знаходиться на певній фазі його
формування. В залежності від цієї фази процес мотивації протікає на різних
рівнях і в різних аспектах.
Як зазначає Б.С. Волков, професійне самовизначення починається у
ранньому віці в іграх дітей і поступово досягає свого реального завершення у
юності і молодості [4, c. 122].
Дитина дошкільного віку «приміряє» на себе професійні ролі лікаря,
продавця, шофера та ін. Діти відтворюють працю дорослих, починають
уявляти значимість праці. Сама трудова діяльність дітей дошкільного віку,
яка пов’язана з іграми у професії є засобом розвитку особистості.
Молодший школяр свої можливості реалізовує в навчальній та
трудовій діяльності. На базі відтворюваного уявлення діти збагачують свої
знання про різні види праці, різноманітні професії. У цей період вони
наслідують дорослих: вчителів, батьків. Мотиви вибору майбутньої професії
носять характер потягу, бажання. Тобто це неусвідомлені і слабкі мотиви.
Але професійні фантазії можуть у майбутньому вплинути на професійне
самовизначення особистості.
Підлітки до професій відносяться вибірково. Вони не співвідносять свої
мрії з практичною діяльністю. Це вік – мрій і фантазій. Діти уявляють себе
мандрівниками, банкірами, капітанами та ін. Хлопчики, переважно,
орієнтуються на чоловічі професії, дівчата-підлітки уявляють себе моделями,
співачками та ін.
Якщо професійні мотиви підлітків розпливчасті, аморфні, мають
характер мрії, то в юності людина стає перед необхідністю рішучого вибору
професійного самовизначення. Романтичні уявлення у дійсності реалізувати
неможливо, виникає рефлективний самоаналіз: хто я? Які я маю здібності?
Який мій життєвий ідеал? Ким я хочу стати?
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Професійна мотивація йде з різних точок зору:
-

інтересів людини, яка обирає майбутню професію. Цікаво –

нецікаво. Наприклад, «Я люблю читати історичні романи. Стану істориком».
Тобто є предмет роздумів і кінцевий результат. Але співвідношення з тим де
працювати і як працювати немає. Немає ні плану дії, ні способу досягнення.
Але інтереси оптанта (людини, яка обирає професію) стимулюють його до
більш глибокого вивчення історії. Навчальні предмети в цей період
підрозділяються на важливі, необхідні і неважливі;
-

мотивація вибору професії з точки зору здібностей оптанта: «Я

добре розумію математику – мабуть я стану математиком». Тут треба мати на
увазі, що задатки здібностей багатопланові. Навіть великі люди знаходили
себе не одразу. Виявлення здібностей оптанта – підкріплює його інтереси до
вибору професії; вибір професії з точки зору системи цінностей: «Хочу
допомагати людям: стану лікарем». На цьому етапі молода людина
обговорює із знавцями цінності тої чи іншої професії.
Практичне прийняття рішення включає в себе два компоненти:
-

визначення рівня кваліфікації майбутньої праці, обсяг і терміни

підготовки до неї;
-

вибір спеціальності.

Послідовність цих виборів може бути різною. Спочатку можна
визначити сферу діяльності, наприклад, зайняття медициною, а потім рівень
кваліфікації – лікар, фельдшер чи медсестра. Може бути і навпаки – спочатку
вступити до інституту. Як показує практика, такій підхід є більш
розповсюдженим [10, c. 145].
У віці 16-23 роки більшість юнаків та дівчат одержують професійну
освіту в навчальних закладах чи професійну підготовку на підприємствах.
Бажане майбутнє стало реальністю, але це не завжди приносить задоволення.
Деякі молоді люди розчаровані у виборі професії. Робота може виявитися
механічною, нудною, керівник – несправедливим, співробітники – не
поділяють їхніх поглядів.
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Неможливість адаптуватись може заважати подальшому професійному
росту. Таким чином, професійне самовизначення слід розуміти, як процес
становлення мотиваційно-смислової домінанти суб’єкта праці у цілісному
просторі життєвого шляху людини, де успішність професійної діяльності
виступає критерієм успіху життя [10, c. 130].
Основні мотиви вибору професії представлені на рис.1.

Основні мотиви
вибору

матеріальний

батьківські настанови

інтерес до професії

Рис.1. Основні мотиви вибору професії
Матеріальний мотив є основним. Це результат наявного економічного
спаду та масового безробіття. Молодь, що створює сім’ю, змушена
працювати в іншій сфері діяльності, ніж та, яку б вони обрали, виходячи із
своїх бажань та здібностей, освіти.
Батьківські настанови. Батьківські настанови пов’язані з сімейними
цінностями. Сім’я виступає для дитини моделлю певного способу життя і є
для неї джерелом життєвих цінностей та переконань. Батьки орієнтують на
свою професійну діяльність: художника, музиканта, економіста, юриста і т.д..
Інтерес до професії як мотив вибору професії діє, якщо інтерес
пов’язаний із наявними знаннями та уміннями в певній галузі, то людина
зможе самоактуалізуватися, досягти успіху, проявити творчі схильності.
Якщо інтерес чисто зовнішній, навіяний романтикою літературних
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творів, кінофільмів і т.д., то при зіткненні з «буднями», непідготовленістю до
них виникає розчарування. У результаті – зміна професії.
Раннє

професійне

самовизначення

зазвичай

пов’язане

з

неблагополучними сімейними умовами; з низькою успішністю у школі; з
недостатньо усвідомленим вибором спеціальності. Останнє відбувається тоді,
коли молода людина звертає увагу тільки на зміст і зовнішній престиж
професії без розгляду інших факторів. Так, наприклад, при виборі професії
геолога, приділяючи багато уваги її романтичності, не враховуються інші
аспекти: труднощі експедицій, їхня частота і відрив від домівки та близьких.
Чим молодший вік у людини, яка обирає професію, тим більш вірогідно, що
цей вибір не буде самостійним.
Недостатньо усвідомлений вибір є і тоді, коли професії поділяються
тільки на «добрі» (де все добре) і «погані» (де все погано), тобто змістовний
аналіз професії не проводиться.
Затягування

щодо

професійної

самовизначеності

пов’язане:

з

відсутністю сталих інтересів або незрілості особистості. Як вже зазначалося,
на вибір професії оптантом впливає сім’я. Сім’я, як правило, зацікавлена у
професійному визначенні своїх дітей. Це виявляється в розмовах про
специфіку роботи, відвідуванні робочого місця батьків, обговорюються
зовнішні атрибути тієї чи іншої професії [12, c. 67].
На професійне ставлення людини впливає сам характер дитячобатьківських відносин. Авторитарні батьки можуть не звертати увагу на
інтереси дитини. Вони самі визначають, що дитині, на їх погляд потрібно, з
якими вміннями йому буде легше жити. Іноді батьки вибирають для дитини
ту спеціальність, яку вони самі хотіли б отримати, але в силу якихось
обставин не отримали. Авторитарні батьки можуть і занижувати здібності
підлітка, встановлюючи межу його прагненням [12, с. 86].
В таких ситуаціях одні діти можуть активно виразити свій протест,
інші мовчазно приймають настанову батьків. Тільки соціально зріла
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особистість може усвідомлено зробити свій вибір. Соціальну зрілість
пов’язують із засвоєнням людиною системи цінностей, норм і настанов.
Цінності – це ідеї, ідеали, цілі, до яких прагне людина і суспільство.
Існують загальноприйняті цінності, такі як: любов, престиж, повага, знання,
гроші, здоров’я та ін.; внутрішньогрупові цінності – політичні, релігійні
тощо; індивідуальні (особистісні). Цінності об’єднуються у систему, яка
змінюється з віком та обставинами життя [9, с. 155].
Функції цінностей різноманітні. Вони є:
-

орієнтиром в житті людини;

-

необхідні для підтримання соціального порядку і виступають як

механізм соціального контролю.
Система цінностей віддзеркалює суттєві цінності, ідеї та ідеали епохи.
Дослідником Е.Б.Ширяєвим встановлено, що в 30-50 рр. на першому місці
знаходилися – романтика та працелюбство. У 70-80-ті рр. перші місця
зайняли практичність і наполегливість. Є.В.Васіна у 2000 р. встановила, що у
1988-1990 рр. відбулися зміни в ціннісних орієнтаціях молоді в сторону
індивідуального людського існування, за рахунок орієнтацій, спрямованих на
широку людську спільність [11, c. 344].
Багатьма дослідниками відзначається тісний зв’язок мотиваційної
сфери особистості з її ціннісними орієнтаціями. В.А.Ядов, розмежовуючи
соціально-психологічний та загальнопсихологічний підходи до дослідження
ціннісних орієнтацій, зазначає, що в соціальній психології «це сфера
дослідження соціалізації індивіда, його адаптації до групових норм і вимог, а
в

загальній

психології

–

вивчення

вищих

мотиваційних

структур

життєдіяльності» [12, с. 16].
За словами Б.Ф. Поршнєва [8, с. 344-349], основа особистості полягає у
функції вибору. Вибір припускає перевагу одного мотиву над усіма іншими.
Але для цього повинні бути засади, і такими засадами є цінність, «бо цінність
– єдина міра порівняння мотивів» [3, с. 122].
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Таким чином, вивчення мотивації професійного вибору і системи
ціннісних орієнтацій молоді може слугувати інструментом для виявлення
змін, які відбуваються у відношенні до перспектив одержання вищої освіти,
професійної

підготовки

під

впливом

соціально-економічних

реалій

сьогодення.
Отже, на основі аналізу основних теорій і концептуальних положень
відносно мотиваційної сфери людини, ролі мотивації і ролі системи
ціннісних орієнтацій на вибір професії можна зробити наступні висновки.
Мотивація займає ведуче місце в структурі особистості і є одним з основних
понять, які використовуються для пояснення поведінки і діяльності людини.
В психології мотивація позначає сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які
спонукають суб’єкта до активності.
Система мотивів, у тому числі і мотивів професійного самовизначення
динамічна і змінюється протягом усього життя. Від дитячих слабких
нерозвинутих мотивів, фантазій і мрій підліткового віку до мотивів сталого
вибору з точки зору здібностей, інтересів і цінностей. Існує велика кількість
різноманітних мотивів, які впливають на ефективність процесу професійного
самовизначення. Поряд з економічними (гідна заробітна плата, наявність
пільг) велике значення мають психологічні мотиви: самоповага, визнання
оточуючими людьми, моральне задоволення роботою. Ці види мотивів
базуються на вивченні потреб людини.
Мотиваційна сфера особистості не є тільки віддзеркалюванням її
власних індивідуальних потреб. Об’єктивною основою є реальні протиріччя
життя, що виникають у суспільстві.
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Коляденко Н.В., Фокас Л.М.
м. Київ

ЗАВДАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Дані наукової літератури свідчать про те, що активна політика
зайнятості сприяє утриманню рівня безробіття в межах не більше 3%
загальної чисельності працездатного населення. Важливе місце серед
активних заходів сприяння зайнятості населення, здійснюваних державною
службою зайнятості України, посідають профорієнтаційні послуги [1, 4, 5].

112

Для безробітних осіб, які мають обмежені можливості професійної
самореалізації у зв’язку з інвалідністю, складний і тривалий процес
професійного самовизначення набуває особливого змісту в контексті
професійно-трудової реабілітації. Сприяння професійній самореалізації осіб
із інвалідністю є невід’ємною передумовою гармонійного і повноцінного
індивідуального розвитку, що впливає на інтелектуальний, духовний і
виробничий потенціал суспільства [2, 3].
Профорієнтація

допомагає

безробітним

інвалідам

на

основі

психологічних тестів оцінити свої психологічні здібності та об’єктизувати
самооцінку, співставити дані особистості з вимогами до професії, отримати
реальну інформацію про її вибір, адекватно оцінити свій трудовий потенціал
і визначити можливі шляхи та умови його підвищення, сприяючи більш
впевненому

поводженню

на

ринку

праці.

Тобто,

профорієнтація

розглядається як сукупність способів допомогти людині з інвалідністю
усвідомити можливість професійної самореалізації та обрати підходящу
професію, актуальну на ринку праці, яка б не лише відповідала здібностям,
психофізіологічним можливостям, але й сприяла повноцінному розвитку
особистості, підвищенню якості життя.
Головною метою надання профорієнтаційних послуг клієнтам з
інвалідністю,

як

і

всім

іншим

безробітним,

є

формування

конкурентоспроможного працівника на ринку праці та досягнення повної
продуктивної «вільно обраної» зайнятості. Однак щодо осіб з інвалідністю,
ця мета набуває нового, специфічного для цієї категорії незайнятого
населення, реабілітаційного змісту. Тривалий час основним критерієм
інвалідності вважалася стійка втрата працездатності, тому поняття повної
реабілітації асоціювалося із зняттям статусу інваліда. Сучасне тлумачення
інвалідності як обмеження життєдіяльності через втрату здоров’я потребує
віднесення праці до категорії особливих потреб інваліда, задоволення яких
дозволяє досягти максимально можливого рівня якості життя навіть при
наявності важкого інвалідизуючого захворювання. В цьому розумінні
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вектори інтересів, бажань і можливостей інвалідів та суспільства мають
однобічну спрямованість, але жорсткі конкурентні вимоги ринку праці не
рахуються із особливими потребами, не беруть до уваги реабілітаційні
завдання, і тому саме від фахівця служби зайнятості залежить узгодження
всіх цих протиріч в інтересах, насамперед, клієнта з інвалідністю.
Професійна орієнтація дає можливість людині з інвалідністю зорієнтуватись
у величезному розмаїтті сучасних професій та спеціальностей, об'єктивно
визначити свої професійні здібності та психофізичні можливості, і обрати
саме ту сферу діяльності, в якій максимально реалізується її особистісний
потенціал.
Здатність до прийняття відповідальних рішень є однією з основних
характеристик зрілої особистості. Прийняття рішення про майбутню роботу
впливає на особисту значимість інваліда і водночас має важливе значення
для суспільства. Отже, профорієнтація відіграє не лише економічну та
соціальну, але й соціально-психологічну і соціально-реабілітаційну роль.
Економічне значення надання профорієнтаційних послуг інвалідам полягає в
економії коштів завдяки підбору професійної діяльності, що не лише
відповідає індивідуальній програмі реабілітації, але й актуальна на ринку
праці, що підвищує шанси інвалідів на працевлаштування. Соціальне
значення полягає в підборі професії, що відповідає бажанням та здібностям
інвалідів, підвищуючи мотиваційну готовність до професійного навчання та
працевлаштування.

Формування

у

безробітних

інвалідів

особистих

орієнтацій та інтересів з урахуванням потреб суспільства та приведенням їх у
відповідність

з

можливостями

реалізації

має

соціально-психологічне

значення, сприяючи повноцінній інтеграції в соціум.
Різні напрями професійної орієнтації по відношенню до інвалідів
мають певну специфіку. Так, завданням професійної інформації стає не
просто інформування про світ професій і потреби суспільства в кадрах, але й
про ті вимоги до фізичного і психічного здоров’я, що їх потребує кожен
різновид професійної діяльності. Фахівець має тактовно пояснити клієнту з
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інвалідністю, що не варто через прагнення гіперкомпенсації намагатися
оволодіти професією, до якої є медичні протипоказання, тому що це не лише
негативно впливатиме на здоров’я, але й може завдати потенційної небезпеки
як для самого інваліда, так і для інших людей. В той же час, опанування
підходящої професії дозволить не лише успішно працювати, але й сприятиме
покращенню стану здоров’я. Професійна консультація, як цілеспрямований
процес вивчення і формування професійних інтересів, намірів безробітних
інвалідів з урахуванням не лише обмежених можливостей та особливих
потреб щодо працевлаштування, але, перш за все, визначення рівня
трудового потенціалу і можливостей його підвищення, сприяє усвідомленому
вибору професії та здійсненню реальних шляхів щодо її набуття.
Професійний відбір визначає як міру професійної здатності інваліда до
конкретної професії так і ті спеціальні умови професійної діяльності, яких
він потребує, зокрема, створення спеціального робочого місця, можливості
самозайнятості

тощо.

Професійний

добір

здійснюється

на

основі

індивідуальної програми реабілітації, не просто враховуючи здібності,
нахили, обмеження здоров’я інваліда у відповідності до нормативних вимог
професії, але, перш за все, орієнтуючись на виконання реабілітаційних
завдань в процесі професійної діяльності. Але найбільш важливою для осіб із
інвалідністю стає професійна адаптація - як комплексна система заходів, що
покликана сприяти пристосуванню особи до психологічних та організаційнотехнічних

особливостей

професійної

діяльності

на

виробництві,

її

професійному становленню.
Соціально-економічне значення надання профорієнтаційних послуг
особам з інвалідністю передбачає засвоєння ними певної системи знань,
норм, умінь та навичок щодо усвідомленого вибору професії, що сприяє
оптимізації самооцінки, розширенню комунікативних зв’язків, більш повній
суспільній інтеграції, коли задоволеність працею стає суттєвою складовою
підвищення

якості

працевлаштуванню,

життя.

В

накопичення

той

же

час,

позитивного
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сприяння
досвіду

успішному

впливають

на

трансформацію суспільних стереотипів та упереджень відносно інвалідів
насамперед з боку роботодавців, які починають сприймати цю категорію
населення як реальний і перспективний трудовий ресурс.
В психолого-педагогічному аспекті, профорієнтація допомагає особі з
інвалідністю розібратися у своїх інтересах, нахилах, визначити здібності,
подолати психологічні перешкоди і врешті-решт прийняти виважене рішення
щодо вибору професії, найбільш відповідної індивідуально-психологічним
якостям особистості та завданням медико-соціальної і професійно-трудової
реабілітації.
Особливого значення для осіб із інвалідністю набуває медикобіологічна складова професійної орієнтації. Вона передбачає реалізацію
вимог до здоров’я і окремих фізіологічних якостей людини, необхідних для
певної професійної діяльності людини, а по відношенню до інвалідів –
насамперед, тих вимог і особливих потреб, що визначені індивідуальною
програмою реабілітації.
Всі ці аспекти профорієнтаційної роботи варто розглядати як цілісну
модель надання профорієнтаційних послуг особам із інвалідністю в єдиній,
складній, багаторівневій системі соціальної реабілітації.
На жаль, у побудові і, як наслідок, у функціонуванні цієї системи
існують певні суттєві недоліки. Так, професійна реабілітація (професійний
відбір, професійна орієнтація, професійна освіта, професійні підготовка,
перепідготовка,

перекваліфікація,

раціональне

працевлаштування)

спрямовується на забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку
праці і його трудового влаштування як у звичайних виробничих умовах, так і
у спеціально створених умовах праці. Однак, у відповідності до діючого
законодавства, послуги з професійної орієнтації дітям-інвалідам надають
спеціальні

загальноосвітні

школи

(школи-інтернати),

загальноосвітні

санаторні школи (школи-інтернати) за участю, у разі необхідності, центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, реабілітаційних установ.
Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, які мають бажання
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працювати і зареєстровані у державній службі зайнятості, може здійснювати
державна служба зайнятості. І тут вбачається недотримання принципу
наступності та взаємодії суб’єктів реабілітації, коли послуги з професійної
реабілітації дітям-інвалідам надаються без залучення державної служби
зайнятості, а отже, і без належного урахування динамічних змін на ринку
праці, що нерідко призводить до отримання молодим інвалідом непідходящої
першої професії і наступної необхідності його перенавчання, сприяє
загостренню психологічних проблем, маргіналізації в соціумі.
Серйозну проблему становить практична відсутність у нашій країні
цілісної системи соціально-психологічного супроводу інваліда в процесі
реабілітації, що перешкоджає забезпеченню наступності між її складовими і
унеможливлює

повноцінний

контроль

за

результатами

зусиль

з

працевлаштування. По-перше, наступність етапів реабілітаційного процесу
розуміється досить буквально, і професійно-трудова реабілітація інваліда
розпочинається лише тоді, коли він після встановлення групи інвалідності
звертається до державної служби зайнятості, маючи на руках висновок
МСЕК та складену ним ІПР. Але ж тривале лікування аж ніяк не сприяло
сприйняттю пацієнтом себе як активного суб’єкта на ринку праці, і тепер
треба докласти значних зусиль для його професійно-трудової реабілітації та
адаптації на новому робочому місці, у новому виробничому колективі, у
новій

професії.

насамперед

Навпаки,

варто

профорієнтацію,

захворювання,

коли

на

починати

якомога

основі

професійну

раніше,

встановленого

одразу

реабілітацію,
після

діагнозу

вже

початку
можна

передбачити особливості протікання хвороби та її наслідки і таким чином
спрогнозувати й можливість відновлення професійних функцій і реалізації
людини з обмеженнями здоров’я у тій чи іншій професії. Такий підхід,
розроблений та впроваджений нами у реабілітаційних закладах для інвалідів,
дозволив підвищити шанси їх працевлаштування майже у 5 разів і практично
до 0 звести шанси залишитися на утриманні родини або соціальних служб.
Тобто, рання реабілітація в такому розумінні сприяє формуванню більш
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активної соціальної позиції інваліда, формуванню позитивної життєвої
перспективи,

реалізації

професійних

здібностей,

підвищенню

конкурентоздатності на ринку праці. Другий проблемний момент щодо
наступності складових реабілітаційного процесу полягає в тому, що між
медичною та професійною реабілітацією вона законодавчо забезпечується
залученням до роботи МСЕК не лише лікарів, але й спеціалістів з інженерної
психології

(психології

праці)

та

психології

професійного

відбору,

педагогічних працівників, що займаються навчанням і професійною
підготовкою інвалідів, спеціалістів державної служби зайнятості. В той же
час, контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інваліда та
забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання
реабілітаційних заходів, оцінка їх результатів та ефективності покладаються
нормативно-правовими документами на так звані реабілітаційні комісії, які
можуть

створюватися

(а

значить,

можуть

і

не

створюватися?)

реабілітаційними установами у складі провідних фахівців цих установ та
представників місцевих органів виконавчої влади. Тобто, контроль за
виконанням ІПР вбачається необов’язковим і, до того ж, покладається на тих
фахівців, які до її укладання не мають жодного відношення, тоді як саме
забезпечення контролю і зворотного зв’язку є необхідними умовами
виконання будь-яких управлінських рішень. Спеціаліст з працевлаштування
державної служби зайнятості у відповідності до ЄТНАСП [1] має
здійснювати заходи із сприяння адаптації інваліда на робочому місці та його
підтримки після працевлаштування, однак це було б варто чітко визначити
також у нормативних документах стосовно реабілітації інвалідів.
Проведений нами попередній аналіз статистичних даних щодо
надання соціальних послуг інвалідам у державній службі зайнятості показав,
що профорієнтаційна робота постійно проводиться фактично з усіма
безробітними інвалідами, які перебувають на обліку. В той же час,
результати працевлаштування інвалідів коливаються в межах біля 20-30%
(зокрема, 8929 осіб із 32842, які перебували на обліку протягом 2010 р., і
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4244 з 21760 за січень-березень 2011 р.), що, на перший погляд, є цифрою
незначною. Однак до того, як, завдяки прийняттю у грудні 2005 р. Закону про
реабілітацію інвалідів в Україні, вони набули права реєструватися як
безробітні і користуватися послугами державної служби зайнятості,
працевлаштування осіб із інвалідністю, за деякими даними соціальних служб,
не перевищувало в нашій країні 2%. Коли ж профконсультант спрямовує
безробітного інваліда на отримання професійного навчання за підходящою
професією, то результати працевлаштування по завершенні навчання
покращуються вдвічі, і становлять, за даними Всеукраїнського центру
професійної реабілітації у м. Лютіж, уже 50-60%.
Таким чином, надання безробітному інваліду профорієнтаційних
послуг в державній службі зайнятості України є важливою ланкою в системі
соціальної,

професійно-трудової

реабілітації,

яка

допомагає

особі

з

інвалідністю реалізуватися у підходящій професії, що відповідає нахилам,
здібностям, потребам і можливостям клієнта і користується попитом на
ринку праці.
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Н.І.Литвинова
м. Київ

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО
ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ – ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА
ЗАПОБІГАННЯ БЕЗРОБІТТЯ
Готовність особистості до швидкого орієнтування в різних сферах
діяльності

сучасного ринку праці, до прояву творчого, неординарного

підходу до визначення свого майбутнього є не лише нагальною потребою
сьогодення,

а

й

головною

передумовою

запобігання

безробіття

у

майбутньому.
Теоретичні підходи до проблеми дослідження засвідчили, що існують
два погляди на проблему психологічної готовності особистості до вибору
професії. Одні автори розглядають її на функціональному рівні (у зв’язку з
найближчою діяльністю), інші – на особистісному (як тривалу або стійку
готовність до майбутньої професійної роботи. На думку вчених (Б.О.Бала,
Г.С.Костюка, В.В.Рибалки та ін.), найраціональніше вивчати психологічну
готовність на особистісному рівні, тобто у зв’язку з особистісними
передумовами, що необхідні для успішної діяльності у майбутньому.
Зокрема, Г.С.Костюк запропонував такі компоненти підготовки учнів до
вибору професії, як позитивне ставлення до професії, працьовитість,
розуміння того, які саме індивідуально-психологічні особливості визначають
успішність вибору сфери діяльності, знання певного кола професій, їх змісту,
вимог, перспектив розвитку, способів оволодіння нею, наявність інтересів,
адекватної самооцінки своїх здібностей тощо.
Ця структура готовності особистості до вибору майбутньої професії є
найбільш повною, оскільки до її складу, крім позитивного ставлення
особистості, певних її рис включена й адекватна самооцінка якостей молодої
людини. Зазначені теоретичні положення слугували орієнтиром при
визначенні рівнів готовності учнівської молоді до вибору професії у нашому
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дослідженні.
За якими саме показниками можна з’ясувати про готовність учнівської
молоді до вибору професії? Це, насамперед, усвідомленість цього процесу.
Під усвідомленістю ми розуміємо судження особистості про значущість
правильного вибору професії, наявність у свідомості учня потреби набути
тих необхідних навичок, які визначають успішність її вибору. Саме показник
усвідомленості детермінує поведінку учнів, яка спрямовується на оволодіння
майбутньої сфери діяльності.
Наступним показником наявності в учня даного феномену є яскраво
виражена потреба щодо набуття професії (активно-вольові дії, спрямовані на
досягнення поставленої мети).
І, нарешті, показником готовності старшокласників до вибору професії
є емоційна захопленість процесом надбання всіх тих професійних якостей,
умінь і навичок, які визначають успішну професійну адаптацію майбутнього
фахівця будь-якої сфери діяльності.
Отже, спираючись на викладені вище загальнопсихологічні положення,
ми дійшли висновку, що готовність учнівської молоді до вибору професії –
це складний процес, який залежить від багатьох чинників та умов. При цьому
суттєве значення має як перший етап – виникнення ситуативного бажання
щодо обрання певного виду діяльності, так і його подальший розвиток з
метою перетворення на стійкий потяг щодо її надбання.
Тобто, пізнавальна спрямованість, що виявляється в бажанні пізнати
особливості сфери діяльності, які планують обрати учні, ввійти в її суть,
ознайомитися зі змістом та умовами праці фахівця, з’ясувати, які професійні
якості визначають успішність діяльності тощо, є необхідною передумовою,
що забезпечує особистості можливість здобути знання, сприяє розумінню
значущості обраної професії для суспільства, особливості праці і тих
професійних

якостей,

які

має отримати майбутній фахівець тощо.

Виникнення ситуативного бажання щодо вибору тієї чи іншої професії
починається з зацікавленості, що забезпечує засвоєння відповідних знань.
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Надалі за відповідних умов з’являється потяг до активного оволодіння тими
знаннями, вміннями і навичками, які в майбутньому сприятимуть не лише
успішному її опануванню, а й ефективній діяльності в обраній молодою
людиною сфері. Іншими словами, активно-вольові дії, спрямовані на
придбання знань, умінь і навичок у галузі діяльності, що старшокласник
планує обрати, досягнення позитивних результатів у процесі її опанування,
знаходження адекватних варіантів втілення власних бажань у життя є
наступною передумовою успішного оволодіння професією. Тому саме
активно-вольові дії – це та складова, яка дасть можливість сформувати думку
про справжню дієвість учнів щодо оволодіння тим мінімумом знань, умінь та
навичок, що визначатимуть успішне професійне становлення учнів. При
цьому, важлива емоційна забарвленість і захопленість процесом досягнення
мети, задоволення результатами своєї діяльності, набутими знаннями,
вміннями в майбутній галузі діяльності. Емоційна складова успішного
вибору професії – це та ланка, яка дозволяє особистості, за відповідних умов,
більш цілеспрямовано долати труднощі, що виникають у процесі оволодіння
професією, досягати поставлених цілей, відчувати насолоду при досягненні
позитивних результатів. Саме радість від досягнутої мети, створюватиме
передумови перетворення ситуативного бажання щодо обрання тієї чи іншої
професії в стійкий потяг її опанування, набуття тих професійних якостей, які
дадуть можливість здолати труднощі і перепони, що безумовно виникнуть у
процесі майбутньої діяльності.
Враховуючи зазначене, фіксацію існуючого рівня готовності учнівської
молоді до вибору професії можна виконувати за наступними параметрами
(змістовне наповнення їх здійснено з урахуванням провідних складових, що
входять в їхню структуру), а саме:
- пізнавальна складова готовності учня до вибору професії виявляється
у наявності високої пізнавальної активності щодо набуття тих необхідних
знань, умінь і навичок, які визначають успішність її вибору; швидкості та
легкості засвоєння нової інформації про професію, що обирається; наявності
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різноманітних даних про умови праці, вимоги до фахівця, його знань, умінь і
навичок, а також тих професійних якостей, які необхідно набути, аби стати
конкурентоспроможним

на

сучасному

ринку

праці;

готовності

до

саморозвитку, самовдосконалення, формуванню провідних професійних
якостей, що сприятимуть подальшій ефективній діяльності;
- емоційну складову готовності учнівської молоді до вибору професії
характеризують наявність позитивного ставлення до вибору професії;
переживання за досягнення позитивних результатів у процесі опанування
майбутньою професією; радість відкриття того, що в цій сфері діяльності
можна

знайти

застосування

своєму

хисту,

здібностей,

інтересів,

психофізіологічних особливостей тощо; радість від усвідомлення того, що
обрана професія відкриває можливості наступного професійного зростання;
- вольова складова готовності учнівської молоді до вибору професії
розкривається в яскраво вираженій потребі щодо її набуття; інтенсивності
зусиль в опануванні тими знаннями, вміннями та навичками, які сприятимуть
опануванню професії; цілеспрямованості, наполегливості, рішучості щодо
досягнення поставленої мети.
Спираючись на зазначені параметри, які розкривають сутнісну
характеристику кожної з виділених структурних складових, можна скласти
уявлення про рівень готовності учнівської молоді до вибору професії. При
цьому ми дотримуємося точки зору, що при аналізі рівнів готовності
старшокласників до вибору професії необхідно враховувати їх інтенсивність і
форму виразу. Так, один учень може приглядатися до тієї чи іншої сфери
діяльності через звичайнісіньку цікавість і власне задоволення, а інший –
виявлятиме активність у напрямку здобуття необхідної інформації щодо
умов праці в даній сфері, тих знань, умінь і навичок, необхідних сучасному
фахівцю цієї сфери, адже від таких важливих якостей залежить не лише
ефективне опанування професією, а й конкурентоспроможність його на
ринку праці.
Як засвідчив аналіз наукових джерел, для визначення ступеню
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готовності учнівської молоді до вибору професії необхідно спочатку виявити
загальну тенденцію в спрямованості інтересів та мотивів старшокласників до
різних сфер діяльності, встановити наскільки професія значуща для них, з
яких джерел інформації вони здобувають знання про світ професій, що
конкретно роблять для оволодіння нею; визначити, які умови і чинники
сприяють їхньому становленню і розвитку. У зв’язку з цим було проведене
дослідження, яке дало можливість здобути відповіді на ці питання.
Результати здійсненого дослідження довели, що більша частина учнів
виявляє готовність до вибору майбутньої сфери діяльності. Так, 43,3% учнів
бажає вступити до вищих навчальних закладів, 25,7% - планує продовжити
своє навчання в технікумах та професійно-технічних навчальних закладах.
Необхідно зазначити, що 10,5% учнів, які брали участь у дослідженні
не змогли дати відповіді на запитання відносно своїх особистих планів на
майбутнє. Безумовно, більшість із них будуть змушені в силу об’єктивних
причин обрати робітничу професію. Водночас викликає занепокоєння
відсутність у старшокласників, які орієнтовані на обов’язкове продовження
освіти, позитивного ставлення до праці в сфері виробництва. У випадку
необхідності піти на роботу ця молодь буде відчувати значні труднощі в
професійному самовизначенні, що виявлятиметься, як правило, у частій зміні
місця роботи. Це спричинить не лише певні збитки соціально-економічного
характеру, а й необхідність подолання юнаками та дівчатами складних
психологічних конфліктів, пов’язаних із перебудовою намічених ними
планів.
Лише 20,3% виявили бажання працювати в різних галузях сфері
виробництва та обслуговування (вчитися в ПТНЗ – 7,9%, працювати – 11,0%,
працювати та вчитися – 2,4%).
Узагальнення наслідків проведеного дослідження показало, що у
більшості учнів реалізація життєвих планів пов’язана з намірами здобувати
вищу та середню спеціальну освіту. Причому майже половина з них (43,3%)
має намір вступити до вищих навчальних закладів. Враховуючи те, що 11,8%
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старшокласників планує продовжити свою освіту в технікумах, а 13,8% – в
училищах, то 69,0% учнів має орієнтацію вчитися далі.
Отже, результати дослідження дозволяють зробити висновок, що при
ознайомленні з життєвими планами учнівської молоді, ми маємо справу не
просто з вибором професії, а з соціально-професійним самовизначенням
особистості. Соціальна орієнтація, зазначають Ю.Петров та Ф.Філипов, є
усвідомлення особистістю свого місця в соціальній структурі суспільства,
свого зв’язку з тими чи іншими соціальними групами і можливостями
переміщення на ту чи іншу соціальну позицію.
Таким чином, соціальна спрямованість являє собою прагнення
особистості придбати відповідну соціальну позицію в суспільстві, що
забезпечить задоволення духовних та матеріальних потреб, які мають для неї
суб’єктивну значущість. Тому професія виступає лише як засіб для
досягнення мети, тобто соціального положення. Поряд із кваліфікацією і
посадою професія визначає сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак
соціального стану індивіду (матеріальне становище, широта соціальних
контактів, ступінь участі в управлінні, престиж тощо), які поєднуються в
поняття «соціальна позиція». При такому світосприйнятті вибір професії є
закінченим етапом соціального самовизначення. У світлі сказаного вище,
може бути адекватно проаналізований той матеріал, який характеризує
спрямованість особистих планів та мотивів вибору професії учнівською
молоддю.
В той же час, більш глибоке ознайомлення з життєвими планами
учнівської молоді показало, що у багатьох з них орієнтація на професії, які
передбачають

здобуття

вищої

або

середньої

спеціальної

освіти,

є

необґрунтованою. Так, наприклад, лише 36,2% учнів, які мають наміри
вступати у вищі навчальні заклади або технікуми, були спроможні більш або
менш аргументовано вмотивувати свій вибір (мають добру успішність у
навчанні за профільними предметами, чітко уявляють умови праці й вимоги,
що пред’являє обрана професія, активно готуються до майбутньої трудової
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діяльності тощо).
Поряд з цим, у групу тих старшокласників, які планують продовжувати
освіту після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів, входить значна
кількість учнів, які мають середні здобутки у навчанні, погано орієнтуються
у специфіці роботи за професією, яку планують обрати. Вони, як правило, не
усвідомлюють вимог, що висуває ця професія до психічних і фізичних
якостей фахівця, а також зовсім не орієнтуються в умовах майбутньої роботи.
Співставлення різних даних, які стосуються підготовленості учнів до вибору
професії, які були віднесені в дану групу, свідчить, що їхнє ставлення до
цього питання можна охарактеризувати як зацікавленість до неї. При цьому,
характерною ознакою для цих учнів є те, що їхнє уявлення про особливості
професії

носять

поверхневий

характер.

Піддослідні

спираються

на

інформацію, здобуту з книжок, кінофільмів, оточуючого середовища (батьки,
однолітки, друзі) і помічають лише зовнішні та привабливі сторони професії.
Характерно, що 8,4% учнів, які віднесені до цієї групи, не знають який
вищий навчальний заклад оберуть. Вони просто мають намір продовжувати
навчання.
Аналіз результатів дослідження дозволив визначити, що контингент
випускників, які бажають працювати у різних галузях виробництва, є також
неоднорідним. Так, до цієї групи входять учні, що добре орієнтуються в
робітничих професіях і досить чітко уявляють, яких саме знань, умінь і
навичок вимагають професії, про які вони мріють.
До такої групи, на жаль, входять і такі учні, які не уявляють вимог
ринку праці до сучасного фахівця сфери виробництва. Вони погано вчаться,
хибно вважають, що в їхній трудовій діяльності не знайдуть застосування
набуті знання. Хоча вже в період навчання вони прийняли усвідомлене
рішення щодо обрання в майбутньому робітничої професії. Більш глибокий
аналіз чинників, що визначили їхні життєві плани викликає занепокоєння.
Справа в тому, що до свого рішення вони доходять, як правило, враховуючи
ті незначні шанси, які мають щодо вступу до ВНЗ або середній спеціальний
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навчальний заклад. У процесі вибору професії скоріш за все їхнє рішення
продиктоване системою раціональних мотивів. Однак відсутність інтересу до
професії

призводить до того, що ця група молоді без належної

відповідальності ставиться до виконання своїх обов’язків. Надалі їм важко
буде стати висококваліфікованими робітниками, оскільки рівень їхньої
загальноосвітньої підготовки не відповідає вимогам сучасного ринку праці
до працівників виробничого профілю. Як зазначалося раніше, 1,8% учнів, які
брали участь у дослідженні, планують у майбутньому вчитися та працювати.
Спеціальної уваги заслуговують ті старшокласники, які взагалі не
визначилися з вибором професії. Їхнє ставлення до цієї важливої проблеми
можна охарактеризувати як нейтральне.
Детальніший аналіз всієї сукупності даних свідчить, що ця група учнів
розуміє важливість професійного самовизначення. Характерною особливістю
молоді даного типу є те, що вона має труднощі при виборі професії не через
те, що відсутні інтереси, а швидше за все, що у цієї групи спостерігається
широке коло інтересів. Тому саме таким учням необхідна істотна допомога у
звуженні сфери інтересів на основі самоаналізу. Все це врешті-решт дасть їм
змогу правильно обрати професію.
Таким чином, проведений аналіз особистих планів учнів щодо свого
майбутнього свідчить, що майже 70% з них орієнтовані на продовження
навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.
Намір працювати в сфері виробництва мають 20,3% учнів (більше
всього охочих працювати у сфері обслуговування і побуту (30%), на
будівництві і транспорті мають намір працювати 29,7%, у галузі медицини,
культури, освіти – 20,8%, а в сільському господарстві – лише 4,2%). При
цьому 10,5% старшокласників не змогли відповісти на питання щодо їхніх
планів на майбутнє.
Найпопулярнішими серед учнівської молоді є професії адвоката,
юриста, менеджера. Вони посідають перше місце в рейтингу професій, які
планують обрати в майбутньому учні. На другому місці в рейтингу –
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професії бухгалтера, економіста, фінансиста. На третьому – лікарі різного
профілю, медсестри. На четвертому місці – інженерні спеціальності різного
профілю. На п’ятому – професії, що пов’язані з програмуванням,
обслуговуванням комп’ютерних систем. На шостому місці – професії
маркетолога, секретаря-референта. На сьомому місці – професії, які пов’язані
з педагогічною діяльністю в різних сферах навчально-виховної діяльності.
Що стосується робітничих професій, то вони розташувалися на
останньому місці. Тому освітні заклади мають докладати більше зусиль для
підвищення престижу робітничих професій серед учнівської молоді,
формувати в неї позитивне ставлення до праці на виробництві, пробуджувати
свідоме бажання обирати робітничі професії, тобто готувати до роботи у
сфері виробництва. Серед робітничих професій, які обрала учнівська молодь,
найбільшим попитом користуються професії водія (на першому місці), на
другому – автослюсаря, на третьому – автомеханіка і електрозварювальника,
на четвертому – токаря, на п’ятому – професії, пов’язані зі сферою
обслуговування та побуту.
У своїх професійних намірах старшокласники керуються наступними
мотивами: інтересом до професії – 28,1%; соціальною значущістю – 22,2%;
престижністю професії – 16,1%; матеріальними міркуваннями – 21,4%;
зовнішньою привабливістю професії – 33,2%. Слід зазначити, що деякі з
учнів, які брали участь у дослідженні, вказали на два-три чинники, які
вплинули на обрання майбутньої сфери діяльності.
Як бачимо з наведених даних, останній фактор, тобто зовнішня
привабливість професії, посідає головне місце у виборі професії, що
пояснюється, поряд з іншим, і недоліками проведення профорієнтаційної
роботи з цією категорією учнівської молоді. Спираючись на зазначене,
можна зробити висновок, що вибір професії зумовлюється низкою
об’єктивних та суб’єктивних умов.
Аналіз одержаних даних свідчить також про те, що старшокласники,
які планують обирати професію, не приділяють значення наявності в них
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відповідних здібностей і хисту. Багато з них не мають елементарної уяви про
сутність праці, шляхи опанування майбутньою професією, не враховують її
актуальність на ринку праці. Понад 60% анкетованих вважають, що
здобудуть професію, яку обрали. А необґрунтована віра без врахування
об’єктивних

умов

та

обставин

досить

часто

перетворюється

на

самовпевненість з усіма наступними наслідками.
Отже, проведене дослідження дало змогу дійти наступних висновків:
а)

переважна

частина

учнів

після

закінчення

школи

прагне

продовжувати навчання у вищих або середніх навчальних закладах, що
безумовно, зумовлюється значним зростанням інтелектуального рівня праці.
Водночас, бажання продовжувати навчання у більшості юнаків і дівчат
вступає в певну суперечність з потребами сучасного ринку праці у фахівцях
різного профілю;
б) неправильне ставлення до деяких, зокрема, робітничих професій,
пов’язане з недостатнім ознайомленням учнів зі змістом та умовами праці на
виробництві та вимогами до сучасного фахівця сфери виробництва, з
необмеженими можливостями для творчого і професійного зростання;
в) вибір професії досить часто носить неусвідомлений характер. Учні
не можуть пояснити, чому вони обирають ту або іншу професію. В більшості
випадків такий вибір пов’язаний з зовнішньою стороною певного виду праці.
Таким чином, спираючись на вищезазначене, можна констатувати, що
професійна спрямованість учнівської молоді щодо майбутньої сфери
діяльності перебуває в суперечності з потребами сучасного ринку праці. Це
свідчить про те, що у загальноосвітніх навчальних закладах робота щодо
розвитку усвідомленого ставлення учнівської молоді до вибору професії
ведеться неефективно. Які ж чинники це зумовлюють?
Безумовно, результативніше підготовка учнівської молоді до вибору
професії буде здійснюватися при врахуванні соціально-економічних та
організаційно-педагогічних чинників у процесі навчання, життя й діяльності.
До соціально-економічних факторів відносяться: характер і зміст праці,
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заробітна платня та матеріальне стимулювання, житлово-комунальні умови,
ступінь задоволення духовних потреб, соціальне оточення тощо. До
організаційно-педагогічних

факторів

процес,

позакласна

позашкільна

та

відносяться:
робота,

навчально-виховної

трудове

навчання

і

профорієнтація, вплив сім’ї та педагогів, робота класного керівника, засоби
масової інформації.
Необхідно підкреслити, що хоча ці фактори й перебувають у
взаємозв’язку й у відповідній взаємозалежності, характер і сила їхнього
впливу на особистість неоднакові. Так, соціально-економічні чинники на
вибір професії впливають опосередковано, у той же час, організаційнопедагогічні – безпосередньо. Тому пошук внутрішніх ресурсів активізації
педагогічного впливу на професійне становлення учнівської молоді є однією
з визначальних проблем сьогодення. Проте, коли вплив організаційнопедагогічних чинників і надалі залишатиметься без якісних змін, а темпи їх
розвитку відставатимуть від темпів розвитку соціально-економічної групи,
невідповідність професійної спрямованості учнівської молоді структурі
потреб ринку праці в фахівцях різного профілю буде зростати й приводити
до поповнення ринку праці безробітними.
Логвиненко В.П.
м. Київ

ПСИХОКОРЕКЦІЯ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ
БЕЗРОБІТНИХ.
У

даній

статті

здійснено

порівняльний

аналіз

психологічних

властивостей безробітних, які приймали участь у тренінгу “Підвищення рівня
суб’єктності особистості в умовах професійного самовизначення”. Беручи до
уваги, що з часом перебування у ситуації безробіття відбуваються переважно
негативні трансформації Я-концепції, які значно ускладнюють процес
працевлаштування, було здійснено формуючий експеримент на основі
цілісного підходу до особистості безробітного, розгляду його як суб’єкта
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своєї життєдіяльності. Було встановлено, що даний підхід зумовив
збільшення активності безробітних і подолання негативних психічних станів
у переважної більшості учасників експерименту.
Актуальність. Вивчення причин тривалого перебування людини у
ситуації безробіття дозволило встановити умови, які є факторами, що
впливають на ефективність процесу працевлаштування. Це, по-перше,
соціальні умови, які є зовнішніми умовами психологічних змін особистості
безробітного, по-друге, психологічні властивості безробітного, які є
внутрішніми умовами, що зумовлюють готовність до самоактуалізації,
соціальної взаємодії і реалізації власної суб’єктності. Час перебування у
ситуації безробіття багатьма дослідниками також розглядається як умова, що
впливає на ефективність процесу працевлаштування [1, 2, 3, 4, 5, 7].
Негативні

психічні

зміни

спостерігаються

переважно

після

півроку

перебування безробітним. Одні психологи пов’язують це із стадійністю
реакцій на стрес-фактор по причині того, що безробіття є сильним стресором,
інші психологи — переважно із виникненням стану фрустрованості, оскільки
просування до мети (повернення до продуктивної зайнятості) блокується.
Фрустраційні стани безробітних можуть бути зумовленими неможливістю
задоволення професійної потреби (О.В.Корчевна, 2004), унеможливленням
реалізації свого професійного потенціалу [5, с.26] чи станом депривації всіх
життєвих потреб, задоволення яких пов’язане із професійною діяльністю [6].
Психологи визнають, що збільшення терміну безробіття призводить до
виникнення “негативних психологічних зрушень” [3, с. 26], які потрібно
враховувати в процесі сприяння працевлаштуванню безробітних. В той же
час, саме психологічні властивості безробітної людини розглядаються як
основний чинник її здатності до подолання ситуації безробіття [1]. Тобто, ми
бачимо, що час безробіття можна розглядати і як фактор, і як наслідок,
інакше, і як залежну, і як незалежну змінну у життєвому експерименті, якою
є ситуація безробіття. Отже, тривале перебування у ситуації безробіття
спричиняє виникнення негативних психологічних змін як по причині
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тривалого переживання третьої стадії стресу — виснаження ресурсів в
умовах хронічного стресу, так і по причині нездатності справитися із
внутрішньо-особистим конфліктом при переживанні фрустрації. З позицій
розгляду психіки людини як складної психологічної системи, жоден фактор
сам по собі не може спричинити психологічні зміни (для виникнення змін
потрібна тільки сукупність факторів), змінювання має циклічний характер.
Враховуючи це, необхідно зазначити, що програма психологічного тренінгу і
умови його проведення — це тільки одна із зовнішніх умов, вплив
особистості ведучого — це ще одна умова, які теоретично можливо наперед
визначити. Динаміка психічного життя, особисте життя безробітного і його
життєві події в період тренінгу — це інші умови, які неможливо наперед
врахувати, і які так само, як і нероздільна в часовому континуумі причиннонаслідкова циклічність

порушують логічну послідовність змінювання і

ускладнюють прогнозування наслідків участі безробітного в тренінгу. З
позицій теорії психологічних змін (П.В.Лушин), виникнення психологічних
новоутворень є необоротним процесом, тому задача корекції негативних
психологічних станів в процесі психологічної допомоги безробітним може
розглядатися тільки як сприяння виникненню позитивних психологічних
змін за рахунок актуалізації сили «Его» і трансформації Я-концепції.
Освітлення результатів експериментального дослідження.
Загальний огляд показників до початку тренінгу виявляє високий
рівень

песимізму,

імпульсивності,

індивідуалістичності,

тривожності,

оптимістичності, невротизму, соціальної відповідальності, схильності до
співпробітництва, свідомості, відкритості. Низькі значення мають такі
параметри, як: сила «Я», зрілість, домінування, комплекс осуду-провини,
толерантність до стресу. Аналіз деяких переконань Я-концепції, які мають
відношення

до

суб'єктності

виявляє

сильно

виражену

аутентичну

спрямованість, досить сильні аутосимпатію, відчуття власної ідентичності,
сформовану базову довіру до світу і досить сильну схильність до ризику, при
цьому за сильного страху невдач. Дуже слабо сформованими є відчуття
132

автономності і незалежності. Слабо вираженими є такі переконання, як
присвяченість чомусь у житті, що виявляє рівень життєвого і професійного
самовизначення; здатність до сприйняття своїх слабких сторін, що свідчить
про невисокий рівень рефлективності, і, відповідно, невисоке саморозуміння;
здатність до любові, що в свою чергу виявляє схильність до дистанціювання.
В результаті порівняння результатів опитування до і після тренінгу
виявилося, що в переважної кількості учасників зросли показники, які
нашими попередніми дослідженнями було визначено як чинники, що значно
сприяють

працевлаштуванню

безробітних.

Це

сила

«Я»,

зрілість,

відповідальність, висока здатність до досягнення цілі, емоційна зрілість
(низькі значення емоційної незрілості, нижчі середніх для популяції),
автономність (низькі значення залежності, нижчі середніх для популяції),
адаптованість (низькі значення дезадаптованості, нижчі середніх для
популяції) задоволення собою, ясність Я-концепції, самоактуалізація.
Аналіз змін виявляє, що в цілому всі показники, які характеризують
позитивну Я-концепцію і позитивний психічний стан збільшилися, а
негативні — зменшилися. Ця зміна є незначного — 1-7% від початкового
рівня. Спостерігається збільшення однорідності вибірки, що виявляється в
зменшенні дисперсій, що свідчить про взаємовпливи учасників.
Подальший розгляд структури вибірки із врахуванням рівня параметра
(низького, середнього, високого), виявляє досить суттєві позитивні впливи
тренінгу. Значно покращилися показники психологічних властивостей, які
вважаються

позитивними,

сприятливими

для

працевлаштування

і

відповідають позитивній Я-концепції та високій суб’єктній активності
безробітного. Як встановлено нами у попередніх дослідженнях, серед
характеристик, які є позитивними внутрішніми умовами для подолання
ситуації

безробіття,

найважливішими

є

сила

«Я»,

самоактуалізація,

самооцінка, позитивне самоставлення, соціальна відповідальність. Позитивні
зміни цих показників спостерігалися у більшості учасників (див. табл.1).
Сила «Я» зросла у 52% учасників, залишилися без змін у 14%, зменшилася у
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14%. Самоставлення покращилося у 52% учасників, без змін у 23%,
погіршилося у 25%. Рівень соціальної відповідальності зріс тільки у 25%
учасників, однак цей параметр у більшості учасників мав дуже високі
значення (67% осіб).
Таблиця 1.Зміна параметрів, які є позитивними умовами для
працевлаштування
и
Параметр
Зростання (%)
Без змін (%) 3меншення (%)
сила «Я»

52

24

24

задоволення собою

52

23

25

Зрілість

39

17

44

Само актуалізація

65,4

7,7

26,9

Самооцінка

46,2

42,3

11,5

ясність Я-концепції

35

23

42

соціальна
відповідальність
Відповідальність

25

41

44

40,4

25

34,6

Самооцінка зросла у 46,2% учасників, без змін у 42,3%, зменшилася у
11,5%. Самоактуалізація зросла у 65,4% учасників, без змін у 7,7%,
зменшилася у 26,9%. Самоактуалізація безробітних в результаті участі в
тренінгу виявила виразну тенденцію до зростання, при чому найбільші зміни
виявили ті безробітні, у яких рівень самоактуалізації був середній і нижче
середнього. Серед тих, у кого зменшився рівень самоактуалізації, 45%
становили учасники із високими показниками по шкалі чисті психопатії, що
в нашому дослідженні трактується як акцентуації характеру, причому рівень
вираженості цього параметра після тренінгу у них зменшився, 29%
становили учасники із скритими психопатіями і по 12% — із високими
показниками по шкалах неврозу і депресії. Високі значення психопатій,
неврозу і депресії зменшують здатність особистості до самоактуалізації.
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Розгляд зміни показників на різних рівнях вияву параметру виявив, що
значення

параметрів,

працевлаштування

і

високий
є

рівень

чинником

яких

є

несприятливим

довготривалого

покращилися (див. табл.3). У даній вибірці це

безробіття,

параметри, що

для
також

виявили

статистично значиму кореляцію із часом безробіття, а саме: самоконтроль
(r=0,3866 p=,005), лабільність (r=,3083 p=,026), індивідуалістичність (r=,3025
p=,029), низький адаптивний потенціал (r=,3160 p=,022), нейротизм (r=,2982
p=,032), дезадаптованість (r=,2816 p=,043), внутрішня неузгодженість
(r=,2940 p=,034). Із такими станами, як депресія, невроз, залежність,
песимізм, тривожність, які також є факторами довготривалого безробіття, у
даній

вибірці

залежності

не

виявляється.

Однак

за

попередніми

дослідженнями (242 особи) із цими параметрами час безробіття виявляє
статистично значимий зв’язок: з депресією (r=0,2220 p=,001), з неврозом
(r=0,1815 p=,005), залежністю (0,3264 p=,000), тривожністю (0,1635 p=,011).
Кількість учасників тренінгу із високим рівнем песимізму зменшилася
на 17% (див.табл.2). Якщо до початку тренінгу 52% учасників мали високий
(вище 60 Т-балів) рівень песимізму, то після тренінгу ця вибірка становила
35%. Загалом же зменшення рівня песимізму спостерігалося у 62%
учасників, у 23% учасників песимізм залишився без змін, у 15%
спостерігалося незначне зростання. На 13% зменшилася кількість учасників
із високим рівнем ригідності — від 44 до 31%. На 4% зменшилася кількість
учасників із високим рівнем тривожності — було 39%, стало 35%. Однак
загальна кількість учасників, у яких рівень тривожності зменшився становила
58%, у 21% — без змін і збільшилася у 21%.
Таблиця 2. Зміна параметрів, які є негативними умовами для
працевлаштування
Параметр

Зростання (%) Без змін (%) Зменшення(%)

Дезадаптованість

25

13

62

Депресія

33

23

44
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Невроз

15

27

58

внутрішня неузгодженість

17

29

54

Самоконтроль

23

25

52

Песимізм

21

27

52

Лабільність

21

21

58

Імпульсивність

19

33

48

тривожність

21

27

52

індивідуалістичність

25

23

52

нейротизм

17

21

57

залежність

13.5

36.5

50

ескапізм

19

23

58

акцентуації (ч. психопатії)

31

19

50

13,5

34,5

52

17

18

65

емоц. незрілість
відсутність саморозуміння

Інтегральним виявом переживання безробітним важкості своєї ситуації
є дезадаптованість. Багатьма вченими дезадаптованість розглядається як
багатокомпонентний фактор, що має і соціальні, і психологічні складові, і як
основна причина ускладненого працевлаштування. Рівень дезадаптованості в
результаті проведеного тренінгу зменшився. Якщо до тренінгу він був
52,86538 за абсолютним значенням, то після тренінгу становив 49,28829. В
результаті тренінгу рівень дезадаптованості зменшився у 58% безробітних,
не змінився у 25%, зріс у 17%. В цілому дезадаптованічть виявляє тенденцію
до зменшення незалежно від її рівня (див. Рис.1).
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Рис.1 Зміна дезадаптованості в результаті тренінгу.
Аналіз зведеної таблиці показників вхідного тестування в групах, у
яких зросла, зменшилась і не змінилась дезадаптованість, виявляє слабку
відмінність щодо більшості

параметрів. Серед

внутрішніх

факторів

підвищення дезадаптованості можна назвати вищий рівень акцентуацій:
вдвічі більший відсоток за шкалами чисті і приховані психопатіїї порівняно із
іншими підгрупами, вищий рівень песимізму і набагато вищий рівень
оптимізму, ніж у підгрупі зменшення дезадаптованості. Серед зовнішніх
факторів слід назвати сімейну дисгармонію (див.Табл.3). Однак, такий же
відсоток песимізму, оптимізму і сімейної дисгармонії спостерігається і в
підгрупі, яка не виявила змін дезадаптованості, тобто самі по собі ці
параметри не можуть слугувати причиною посилення дезадаптованості.
Таблиця 3. Порівняння вхідних показників груп, у яких зросла, зменшилась і
не змінилась дезадаптованість в результаті тренінгу
дезадаптованість
зросла

дезадаптованість
без змін

% у підгрупі

% у підгрупі
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дезадаптованість
зменшилася
% у підгрупі

дезадаптованість
висока
чисті психопатії
скриті психопатії
невроз
Депресія
невротизм
низька СО
висока залежність
низке задовол.
собою (до 40Т)
низька
самоактуалізація
низька
толерантність до
стресу (до 40Т)
тривожність
ригідність
індивідуалізм
високий песимізм
високий оптимізм
сила «Я» низька
сімейна
дисгармонія

11

8

23

44
33
11
22
33
22
11

23
15
44
23
31
23
38

20
13
13
23
47
17
20

8

23

27

44

23

57

67

62

70

33
33
33
67
44
22

31
46
100
54
46
54

43
43
40
47
7
53

44

46

23

Високий рівень дезадаптованості за показниками вхідного тестування у
цій підгрупі мали тільки двоє учасників із високим рівнем неврозу. У решти
рівень дезадаптованості був переважно низьким. Низький показник
дезадаптованості не означає, що всі вони були адаптованими до ситуації
безробіття. Це означає, що вони не переживали психологічного стану
дезадаптованості, швидше всього, по причині використання захисного
механізму

заперечення,

про

посилене

використання

якого

свідчить

підвищена шкала оптимізму. Ймовірно припустити, що розширення
самоусвідомлення,

що

відбулося

під

час

тренінгу,

розширило

світосприйняття, відповідно, бачення проблем і збільшило переживання з
цього

приводу.

Варто

зазначити,

що

78%

групи

із

зростанням

дезадаптованості становили чоловіки, і 45% — колишні військові. Також
важливим є те, що ніхто із безробітних із зростанням дезадаптованості не
138

звернувся за індивідуальною психологічною консультацією, які надавалися
кожного дня після закінчення заняття. Така ж сама картина спостерігається і
стосовно безробітних, у яких підвищилися показники неврозу і депресії.
Тільки одна учасниця із них звернулася за консультацією вже після
закінчення тренінгу, в результаті чого її психічний стан значно покращився і
вона за досить короткий термін працевлаштувалася. Всі безробітні, які
маючи високий показник по шкалах чисті і приховані психопатії, невроз,
депресія отримали індивідуальну психологічну консультацію, іноді дві, три,
навпаки,

виявили

зменшення

рівня

дезадаптованості

і

покращення

психічного стану. Всього індивідуальні психологічні консультації впродовж
тренінгової програми отримали 40% учасників. Крім сімейної дисгармонії,
ще однією із можливих зовнішніх причин зростання дезадаптованості є те,
що всі ці безробітні, прийшли не тренінг не добровільно, і два тижні участі у
тренінгу дуже порушили їхні життєві плани на цей час і викликало деякі
ускладнення в їхній життєдіяльності (висновок із індивідуальних бесід, що
проводилися з усіма безробітними). Відповідно у них виникла внутрішня
реакція протесту, що і могла призвести до зростання дезадаптованості.
Отже, враховуючи те, що зниження рівня дезадаптованості означає
підвищення рівня готовності безробітного до вияву власної активності для
подолання ситуації безробіття, до прийняття суб’єктної позиції у власному
житті, то збільшення дезадаптованості вважається небажаним. Висновком є
те, що участь у тренінгу актуалізації суб’єктності може бути тільки
добровільною і має проводитися вхідне тестування за такими параметрами як
чисті і приховані психопатії, песимізм, оптимізм, сімейна дисгармонія. Якщо
безробітні із високим рівнем цих показників виявлять бажання приймати
участь у тренінгу, то їм необхідно рекомендувати пройти декілька
індивідуальних психологічних консультацій, які проводить ведучий тренінгу.
Відзначаючи, по-перше, загальне зменшення рівня депресії учасників
тренінгу: середнє значення за абсолютною величиною до тренінгу 49,11538 із
середньо-квадратичним відхиленням 13,86723, а після тренінгу 47,15385 і
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10,92288 відповідно, по-друге, значне зменшення кількості учасників із
високим рівнем депресії із 15% до 8% групи, необхідно вказати, що частина
учасників 31% виявили зростання депресії (див. Рис. 2).
депресія до тренінгу

100
80

зміна депресії після тренінгу

60

Логарифмический (зміна
депресії після тренінгу)

40
20
0
-20
-40
-60

Рис.2 Зміна депресії в результаті тренінгу.
Вважаючи, що специфікою тренінгу підвищення суб’єктності є тільки
виявлення і підсилення, актуалізація позитиву в Я-концепції особистості,
фокусування на позитиві, практично формування внутрішнього позитивного
налаштування, що здійснювалося в умовах довіри, прийняття, все більшого
створення відчуття безпеки впродовж тренінгу (про успішність реалізації цих
умов свідчить значне зменшення рівня невротичного самоконтролю), а також
принципову недопустимість під час тренінгу фокусування на власних
недоліках і слабких сторонах, за умов формування спрямованості на
розвиток, соціально-корисний стиль життя і альтруїстичну особистісну
позицію ми вважаємо, що сама по собі програма тренінгу і умови його
проведення не могли спричинити збільшення депресії. Отже, мають бути
інші внутрішні чи зовнішні фактори зростання депресії цих учасників.
Зазначимо, що значне збільшення депресії серед цих 31% більшу
половину становили учасники самої першої апробації тренінгу, а після того
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як тренінг було доопрацьовано і проведено заняття в двох групах, зростання
депресії виявили тільки 15% (4 із 26 учасників).
Суттєвою відміною початкового і доопрацьованого варіанту тренінгу
стала зміна позиції тренера: від суто авторитарного стилю проведення
тренінгу було здіснено перехід до тренера, який розумівся як ведучийфасилітатор, який здійснює педагогічні і психотерапевтичні впливи, який
повністю включений в процес актуалізації власної суб’єктності, вдається
тільки до суб’єкт-суб’єктних стосунків, не вдається до застосування
психологічних захистів, а є повністю відкритим, і в розумінні розвитку себе
як суб’єкта життєдіяльності може бути зразком.
Дослідження підгрупи учасників із збільшенням рівня депресії виявило
наявність внутрішніх умов, що зумовлювали розвиток депресивних реакцій у
відповідь на зовнішній подразник, яким був тренінг і посилене спілкування.
Було виявлено, що дана підгрупа характеризується високими показниками
індивідуалістичності,

оптимістичності,

соціальної

відповідальності,

свідомості (із п’ятифакторної моделі Я.Голдберга), самоактуалізації, досить
високої самоцінки, дуже сильної автентичної спрямованості, довіри до
людей. У даній групі виявилися в середньому дуже низькі показники сили Я,
особистісної зрілості, ясності Я-концепції, здатності до сприйняття своїх
слабких сторін, толерантності до стресу, нейротизму, а також низький
показник депресії — 40, 0. Можна сказати, що депресія зросла у тих, у кого її
не виявлялося. Також виявився досить високий рівень афективної незрілості,
що означає нездатність афективної сфери долати внутрішні конфлікти. В
аксіологічній сфері найвищий рівень займають цінності здоров’я, сім’ї,
безпеки (найбільші серед усіх учасників), а серед вищих цінностей
найбільший

ранг

належить

цінностям

власної

гідності,

мудрості

і

справедливості.
Досить висока самооцінка за низької ясності Я-концепції і загостреного
відчуття власної гідності і справедливості, при цьому високий рівень
соціальної бажаності уже слугує причиною не динамічної рівноваги Я141

концепції, а дуже нестійкої динамічної рівноваги із нездатністю, чи низькою
здатністю афективної сфери із афективно-когнітивними конфліктами, що
виникають при цьому. Більше того, розгляд формування сили Я в онтогенезі
за загальною схемою Е.Еріксона, дозволив встановити, що деякі кризи
кожної

стадії

психосоціального

розвитку

людини

не

отримали

продуктивного завершення і відповідні сили «Его» не були сформованими.
Це означає, по-перше, що людей не сформувалися необхідні психологічні
властивості і переконання Я-концепції, що необхідні для подальшого
здорового психічного життя, по-друге, наявність внутрішніх потреб у цих
силах «Его», які перебувають в депривованому стані, і, по-третє, наявність
внутрішніх суперечностей, зумовлених актуалізацією депривованих потреб,
коли людина опиняється перед нуждою в їх задоволенні.
Низька сила «Его» за Е.Еріксоном означає низьку здатність до
адаптації і пристосування. Як слідує з епігенетичного принципу Е.Еріксона,
“сили і слабкості кожної стадії продовжують впливати на функціонування на
протязі всього періоду життя”.
Основне протиріччя, що характеризує учасників із зростанням депресії
полягає у сильно актуалізованій потребах в автентичності, ідентичності і в
депривованому стані потреб в автономності і ініціативі. Це протиріччя
зумовлене такими сильними силами «Его» як вірність і такими слабкими
силами «Его» як воля і ціль, що ускладнюється змішаною ідентичністю. Інше
протиріччя полягає у сильній сформованій базовій довірі до світу і
депривована потреба в інтимності (слабка така сила «Его», як любов), а
також недостатньо сформована така потреба в піклуванні (слабка така сила
«Его», як продуктивність). Тобто, ці люди мають проблеми у сферах
самовизначення, ціле покладання, саморегуляції, в інтимній сфері. Їхня
життєва позиція може бути описана як егоцентрична за дуже високого рівня
про соціальних цінностей і цінностей самозбереження. Поєднання змішаної
(дифузної ідентичності) і слабкого Его викликає велику потребу у підтримці
власної гідності, що зумовлює хворобливе відчуття власної гідності.
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Поєднання базової довіри до світу і негативних імпринтів у сфері
автономності, ініціативності і інтимності зумовлює реакцію дистанціювання
за умов поступання в Я-концепцію інформації, що дещо не узгоджується із
наявним Я-образом і порушує слабку рівновагу. Самооцінка цих людей дуже
нестійка. Особливих застережень для участі таких учасників у тренінговій
програмі не встановлено,

вони всі можуть приймати участь у тренінгу,

оскільки рівень збільшеної депресії не досягнув рівня справжнього
депресивного стану. Однак, як зазначалося нами раніше, необхідним є
проведення визначення самооцінки до початку тренінгу з метою виявлення
низької чи, як в даному випадку нестійкої самооцінки, і проведення
додаткового тренінгового заняття щодо самооцінки. А також таким
учасникам, враховуючи специфіку їх слабких сил «Его», рекомендовано
психологічні консультації під час тренінгу.
Висновки:
Отже, цілісний підхід до особистості безробітного і розгляд його як
суб’єкта

своєї

життєдіяльності

в

процесі

групової

тренінгової

і

індивідуальної консультативної роботи зумовив збільшення активності і
подолання негативних психічних станів у переважної більшості учасників.
Даний підхід дозволяє покращити психологічні властивості, що є
внутрішньою умовою успішного подолання ситуації безробіття. Це сила Я,
зрілість, відповідальність, висока здатність до досягнення цілі, емоційна
зрілість, автономність, адаптованість (низькі значення дезадаптованості)
задоволення собою, ясність Я-концепції, самоактуалізація.
Тренінг

виявився

ефективним

щодо

психокорекції

негативних

психічних станів, які слугують чинниками довготривалого безробіття, таких
як дезадаптованість, невроз, депресія, песимізм, невротичний самоконтроль,
підвищена лабільність, імпульсивність, ригідність, індивідуалістичність,
залежність, внутрішня неузгодженість.
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Марченко І. Б.
м. Київ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ:
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
Статья
организации

представляет
и

теоретические

проведение

и

практические

психологического
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основы

мониторинга

профессионального самоопределения учащейся молодежи. Цель статьи
ознакомить практических психологов учебных заведений с этапами,
формами и методами использования психологического мониторинга в
профориентационной работе учебных заведений разных типов и уровней.
Стаття представляє теоретичні та практичні основи організації та
проведення психологічного моніторингу професійного самовизначення
учнівської

молоді.

Мета

статті

ознайомити

практичних

психологів

навчальних закладів з етапами, формами та методами використання
психологічного моніторингу в профорієнтаційній роботі навчальних закладів
різних типів та рівнів.
The article represents theoretical both practical bases of the organization and
carrying out of psychological monitoring of professional self-determination of a
studying youth. The purpose of clause to acquaint practical psychologists of
educational institutions with stages, forms and methods of use of psychological
monitoring in work on vocational guidance in educational institutions of different
types and levels.
Постановка проблеми. Професійне самовизначення є центральним у
всій системі можливих самовизначень особистості в юнацькому віці, тому
так важливо молодій людині правильно визначити майбутню професію і
шлях її отримання. Для комплексного дослідження властивостей особистості
і

для

допомоги

молодій

людині

при

виборі

майбутньої

професії

універсальним методом є психологічний моніторинг.
Мета нашого дослідження полягає:
 в аналізі останніх досліджень і публікацій, з яких розпочато
розв’язання проблеми організації та проведення психологічного моніторингу;
 в розробці технології психологічного моніторингу професійного
самовизначення учнівської молоді з виокремленням його етапів та описом
самої процедури його проведення;
 в підборі діагностичних та корекційних методик, які доцільно
застосовувати в психологічному моніторингу професійного самовизначення
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особистості в залежності від його етапу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі дослідження
проблеми нами було проаналізовано роботи: з проблеми професійного
самовизначення - Є.А.Климова, О.І.Вітковської, Б.Г.Ананьєва, Р.Бернса,
Л.И.Божович,

И.А.Кудрявцева,

Н.А.Гульянова,

У.Джемса

та

ін.;

з

моніторингу як загально наукового поняття - Ю.А.Ізраеля, І.Г.Герасимова; з
психологічного

моніторингу

в

освіті

-

А.Н.Майорова;

Е.Ф.Зеєра,

Н.Ф.Тализіної; з вікових особливостей учнівської молоді - І.С.Кона,
П.А.Шавіра; з дослідження мотивів та мотивації - Є.П.Ільїна, В.А.Семіченко,
Х.Хекхаузена, Н.І.Литвинової та ін..
Основний матеріал і результати дослідження. Моніторинг як
загально наукове поняття. Моніторинг є тим методом, який виник в процесі
господарської діяльності людини як відповідь на загрозу, що виникає раз у
раз при більш поширеному впливі людини на природне середовище.
Моніторинг спрямований на управління процесом з метою його оптимізації
або приведення до встановленої норми.
В дійсності принципи організації, проведення моніторингу та
використання отриманої інформації в управлінні можна перенести на будьяку діяльність людини, в процесі якої виникає потреба керувати та
спрямовувати управління складними об’єктами та прогнозувати можливі
зміни. Ефективне управління такими об’єктами можливе тільки завдяки
безперервному потоку інформації про їх стани і ті процеси, які сприяють
динамічному прогресу або загрожують регресу розвитку об’єктів. Завдяки
своїй універсальності поняття моніторингу сміливо і швидко увійшло в
наукову лексику. «Є підстави говорити, що залишилося мало галузей
діяльності, де тією чи іншою мірою не використовувався б моніторинг».
Поняття моніторингу активно використовується в соціології, економіці,
біології, медицині та інших науках. Не стала виключенням і психологія. В
психологічній науці моніторинг застосовують для виявлення тенденцій і
закономірностей психологічного мікроклімату, як окремих колективів, так і
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окремої людини (Орлов А.А. та ін.); відстеження динаміки властивостей
особистості

(Киричук О.В.

та

ін.);

психічних

станів

особистості

(Марченко І.Б., Музичук О.А.) та ін. Так у середовище фахівців-психологів
закладів освіти різних рівнів (школа, ПТНЗ, ВНЗ) поступово приходить
розуміння того, що для виявлення й усвідомлення процесів, що відбуваються
в освіті, для дієвого керування ними, а не спонтанної боротьби з привидами,
необхідно безперервне спостереження за станом системи, тобто її
моніторинг.
"До кінця 80-х років наша школа була однотипна. У цій ситуації
необхідності моніторингу як такого просто не було. Сьогодні ситуація
змінилася надзвичайно різко. Наслідки наших експериментів повинні й
відслідковуватися, і прогнозуватися. У цьому і є призначення моніторингу.
Термін моніторинг (англ. monitoring), в самій загальній сучасній формі,
означає: 1) постійне спостереження за будь-яким процесом з метою
виявлення його відповідності бажаному результату або попередньому
положенню; 2) спостереження оцінка та прогноз стану навколишнього
середовища у зв’язку з господарчою діяльністю людини.
Як вважає Е.Ф.Зeєр, моніторинг можливо розглядати як процес
відстеження стану об’єкта (системи або складного явища) за допомогою
неперервного або періодичного (системного) отримання даних, що являють
собою сукупність певних ключових показників. Моніторинг потрібен, коли в
розробці

будь-якого

процесу

важливо

постійно

відстежувати,

що

відбувається в реальному середовищі з метою включення результатів
поточних спостережень в подальше регулювання цим процесом.
Основні принципи психологічного моніторингу. В умовах сучасних
навчальних закладів, робота практичного психолога повинна базуватися на
постійно відновлюваній інформації про стан та динаміку розвитку
особливостей учнівської молоді в процесі навчання. Суть психологічного
моніторингу зводиться до отримання поточної інформації про стан об’єкту
відповідно поставлених цілей з метою корекції. Мета має бути сформована за
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результатами попереднього аналізу психологічного стану або процесу.
При розробці програми психологічного моніторингу слід враховувати
його якісні особливості (визначити особливості), які виявляються на стадії
визначення мети і при виборі засобів діагностики, для розробки оптимальних
корекційних методів впливу.
Для проведення психологічного моніторингу необхідно заздалегідь
мати модель ідеального результату, який бажано отримати в результаті
корекційних впливів. Не кожен психологічний аналіз можна вважати
моніторинговим дослідженням. В психології можливі ситуації коли
моніторингове дослідження неможливі, це ті в яких відсутня позитивна
модель діяльності, розвитку, станів та ін., якої слід намагатися досягти.
Наприклад, якщо виникає потреба дослідити професійне самовизначення
підлітків в процесі профорієнтаційної роботи в старших класах, то
результатом нашого дослідження буде динаміка розвитку психологічних
чинників,

які

впливають

на

професійне

самовизначення

протягом

визначеного періоду. Так, це буде психологічне дослідження, але не буде
моніторингом. Для проведення психологічного моніторингу слід, перш за
все, сформувати та розробити ідеальну модель професійного самовизначення
учнів старших класів та визначити термін його проведення. Наприклад,
ідеальна модель для учнів 9, 10 класів: визначення напряму своєї майбутньої
професійної діяльності. Термін проведення психологічного моніторингу
професійного самовизначення учнів 9, 10 класів може бути один учбовий рік,
а може бути подовжений до двох календарних років. Ідеальна модель
професійного самовизначення учнів 11 (12) класів: вибір майбутньої професії
та з шляхами її отримання. Термін проведення моніторингу з учнями
одинадцятого класу обмежений одним учбовим роком.
Інформація,

яка

отримана

в

ході

проведення

психологічного

моніторингу з метою корекції, повинна відповідати наступним критеріям:
 точність;
 достатність;
148

 структурованість;
 оптимальність узагальнення;
 доступність (А.Н.Майоров).
Таким чином, є важливою і необхідною умовою підтримувати змістову
валідність діагностичного матеріалу, який повинен діагностувати саме ту
властивість особистості, яка потрібна для прогнозу.
Психологічний моніторинг реалізується в двох основних напрямах:


Відстеження параметрів діяльності: основна увага приділяється

особливостям впровадження діяльності (труднощі, перешкоди, викривлення),
тому що ці данні є найбільш інформативні в порівнянні з даними про
результат.


Спостереження та оцінювання за певними критеріями, а також

прогноз розвитку досліджуваних психологічних особливостей особистості.
Всі способи, технології використання психологічного моніторингу можливо
звести до декількох груп:
1.

Поточне спостереження.

2.

Метод тестових ситуацій.

3.

Експлікація (розгортання, пояснення змісту учбово-професійної

діяльності).
4.

Опитувальники.

5.

Аналіз результатів учбово-професійної діяльності.

6.

Тестування.

Базовою основою психологічного моніторингу є система діагностики,
яка розробляється під конкретну ситуацію і критерії.
Психологічний моніторинг професійного самовизначення. Інтерес до
діяльності починається з дитинства. Професійне самовизначення бере
початок з дитячих ігор, де дитина приміряє на себе різні професійні ролі. В
підлітковому віці гра замінюється фантазією про майбутнє. А на наступному
етапі – попереднього вибору професії, різні види діяльності розглядаються з
позиції інтересів, здібностей, з позиції будь-якої загальної системи цінностей.
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У ряді психологічних досліджень (П.Лазарсфельд, Ш.Бюлер, Е.Гінзберг,
С.Аксельрод, Дж.Херма) було показано, що на вибір людиною сфери праці
впливають різні суб'єктивні фактори, і що рішення про професійне майбутнє
безпосередньо залежить від загального розвитку особистості. Зарубіжними
дослідниками були виділені три періоди, що характеризуються різними
підставами для вибору професії: фантазії (4-10 років), активні проби (11-17
років), реалістичний вибір (18 років -24 роки).
Інтерес, як стійка потреба в діяльності, є потужною рушійною силою
отримання та накопичення знань, розвитку умінь і навичок особистості. В
свою чергу, стійкий інтерес до певної професії переважно виникає на ґрунті
дійсної здібності до неї. Тобто існує єдність між інтересом як потребою в
діяльності, і внутрішніми даними - здібностями особистості до неї. Тому
поряд з моніторингом ставлення до професії має бути передбачена і
діагностика задатків та здібностей особистості учня, а також його знань,
умінь і навичок як показників рівня розвитку його здібностей, які виступають
як внутрішні умови розвитку стійкого позитивного ставлення до професії.
Професійне

та

особистісне

самовизначення

є

основними

новоутвореннями старшого підліткового і молодшого юнацького віку. В
психологічній готовності до самовизначення провідну роль відіграє
самосвідомість.
Професійне самовизначення – це самостійний вибір професії, якій
здійснюється в результаті аналізу людини своїх особистісних ресурсів, в
тому числі своїх здібностей, та співвідношення їх з вимогами професії. В
процесі професійного самовизначення людина діє як суб’єкт, а не як об’єкт
виховних впливів.
Які фактори обумовлюють вибір людиною тієї або іншої професії? На
практиці виявляється, що схильності враховуються в останню чергу, а от
думка батьків має значний вплив.
Є.О.Климов виділяє вісім чинників вибору професії: позиція старших
членів родини; позиція товаришів, подруг; позиція вчителів, шкільних
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педагогів; особисті професійні плани; здібності; рівень домагань на суспільне
визнання; поінформованість; схильності. Він вважає, що «Вважати свідомий і
самостійний вибір професійного трудового шляху, свідомо й самостійно
сформований особистий професійний життєвий план підростаючої людини
необхідною умовою успішності його праці й задоволеності в майбутньому
(умовою необхідним, хоча й не єдиним)».
Е.Ф.Зеєр

також

за

основу

виокремлення

стадій

професійного

самовизначення особистості бере соціальну ситуацію і рівень реалізації
ведучої діяльності.
Структура

психологічного

моніторингу

професійного

самовизначення. Одразу хочу уточнити, що в цій статті ми описуємо
принципи психологічного моніторингу професійного самовизначення для
старшокласників на етапі вибору професії.
Визначення можливості проведення психологічного моніторингу
починається з розробки ідеальної моделі або ідеального результату. В
організації і проведенні психологічного моніторингу слід визначити
підготовчий та робочі етапи діяльності практичного психолога:
Підготовчі етапи: визначення об’єкту та предмету дослідження;
постановка завдання; формування ідеальної моделі; визначення критеріїв;
підбір тестів та інших методик дослідження.
Робочі етапи: збір інформації (тестування, анкетування, бесіда,
спостереження та ін.); систематизація та обробка даних; формування науково
обґрунтованого прогнозу та рекомендацій; збереження та розповсюдження
інформації.
Слід зазначити, що особливо ретельно необхідно підходити до
підготовчого етапу моніторингу, оскільки від цього залежить реалізація мети
дослідження. На цьому етапі повинно бути утворено проблемно-діагностичні
блоки діагностування, підібрано методики та діагностичні процедури,
розроблено систему критеріїв.
Результати діагностики особливостей професійного самовизначення
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учнівської молоді заносяться в інформаційний банк даних.
Статистична обробка результатів дослідження дозволяє представити їх
у вигляді діаграм.
Діагностика інтелектуального розвитку, виявлення домінуючого типу
мислення, професійних інтересів і схильностей випускників (9, 11 класів).
Відмінною

рисою

розробленої

програми

є

те,

що

діагностика

інтелектуального потенціалу школяра розглядається в контексті з його
відповідності майбутній професії.
Рекомендації,

складені

з

урахуванням

результатів

тестування,

сприяють вибору професійної діяльності, у якій, згідно із прогнозом, кожен
учень може бути найбільш успішним.
Психологічний

моніторинг

передбачає

психолого-діагностичне

забезпечення неперервності в системі “ старша школа – професійний
навчальний заклад”.
Структурними

компонентами

психологічного

моніторингу

самовизначення учнівської молоді є:
1.

Мета управління. Управління завжди носить цілеспрямований

характер. Отже, необхідно розробити теоретичний підхід і методику
визначення мети й виміри результату для одержання можливості їх
порівняння й розробки необхідного управлінського рішення.
2.

Визначення похідного стану керованого процесу. У якості такого

Н.Ф. Тализіна вказує на похідний стан психічної діяльності учнів, що має
бути виявлений на 2-х рівнях:


виявлення відповідності психічного розвитку учнів цілям,

поставленим на даному етапі;


виявлення тих конкретних знань і пізнавальних дій (пізнавальної

активності), які необхідні для формування заданого виду пізнавальної
діяльності (психічної активності).
Цей аналіз проводитися також з метою з'ясування індивідуальних
особливостей учнів, для керування процесом професійного самовизначення.
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Основні перехідні стани процесу професійного самовизначення.

3.

Успішність досягнення мети прямо залежить від знання основних проміжних
станів й їх послідовності.
4.

Забезпечення систематичного зворотного зв'язку:



визначення змісту зворотного зв'язку - виділення сукупності

контрольованих характеристик на підставі цілей корекційної роботи;


визначення періодичності зворотного зв'язку.

У кібернетиці є загальновизнаним положення про те, що чим частіше
здійснюється контроль за процесом, тим вище ефективність керування.
Корекція ставлення до професії. Цей етап у керуванні припускає

5.

забезпечення переробку інформації, отриманої по каналу зворотного зв'язку,
вироблення корекційних впливів та їх реалізації. Здійснюється за трьома
напрямами:


реагування на очікувані зміни ситуації;



реагування на зміни, що відбулися у ситуації (корекція програми

здійснюється відповідно до змінених умов роботи);


реагування

на

помилки

(корекція

програми

виробляється

відповідно до характеру відхилення на основі аналізу помилок).
Проведення

психологічного

моніторингу

потребує

визначення

періодичності та циклічності вимірів, оскільки не всі показники мають
однакову динаміку розвитку. Деякі з показників мають повільну динаміку
розвитку, тому немає необхідності проводити часті заміри, інші – навпаки,
можуть змінюватися в короткий проміжок часу
Алгоритм процедури психологічного моніторингу професійного
самовизначення учнівської молоді.
Об’єктом
самовизначення
психологічні

психологічного
учнівської

особливості

моніторингу

молоді,
учнів,

які

а

є

процес

предметом
впливають

–
на

професійного
індивідуальноїх

професійне

самовизначення.
Завдання психологічного моніторингу професійного самовизначення
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учнівської

молоді:

провести

дослідження

професійно

важливих

індивідуально-психологічних особливостей старшокласників;


зробити аналіз отриманих даних;



за результатами дослідження проводити корекційні заходи з

метою оптимізації профорієнтаційної роботи.
Модель професійного самовизначення учнів в моніторинговому
дослідженні є тією метою до досягнення якої спрямовують свої зусилля
практичні психологи.
Ми виділили п’ять етапів психологічного моніторингу професійного
самовизначення учнівської молоді.
Першим (попереднім) етапом є визначення ідеальної моделі
професійного самовизначення учнівської, яка є бажаним результатом
процесу профорієнтаційної роботи та саморозвитку.
Аналізуючи ситуацію та побажання учнів і їх батьків вербалізуються
позитивні моделі професійного самовизначення та фіксуються в бланку
моніторингового дослідження.
Додатковій

перевірці

підлягають

всі

моделі

професійного

самовизначення, складені дітьми і батьками, для уникнення невідповідності
бажаного та можливого.
Другим (підготовчим) етапом моніторингового дослідження є
визначення психологічних критеріїв, за якими робиться висновок чи
внутрішньоособистісні умови для професійного самовизначення.
Критеріями професійного самовизначення учнівської молоді є:
Третій (робочий) етап - це діагностика, за складеним планом,
індивідуально психологічних особливостей.
Проект плану індивідуально психологічних особливостей:
1.

Тип темпераменту.

2.

Тип характеру.

3.

Рівень розвитку самопізнання.

4.

Рівень розвитку потреб.
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5.

Мотивація до вибору професії.

6.

Рівень самооцінки.

На четвертому (робочому) етапі проводиться

корекційна робота.

Який включає індивідуальну роботу учень-психолог, учитель-психолог,
батьки-психолог так і групові методи роботи (тренінги, ігри та інші).
Результати діагностики заноситься до бази даних, поповнюються
новими даними і використовуються психолого-педагогічним персоналом за
потребою.
Контроль і відповідальність за доцільністю використання інформації по
кожному конкретному учневі несе практичний психолог учбового закладу.
П’ятий (заключний) етап – проводиться в кінці моніторингу з метою
порівняння перших результатів, які були отримані на початку дослідження, і
тих які отримали в кінці після проведеної корекційної роботи з оптимізації
професійного самовизначення старшокласників.
Психологічний прогноз формулюється практичним психологом на
основі аналізу результатів отриманих в процесі моніторингу.
Від

терміну

спостереження

динаміки

психічних

властивостей

особистості (чверть, семестр, учбовий рік, декілька років), спрямованості
моніторингового дослідження залежить далекоглядність прогнозу.
План проведення діагностики професійного самовизначення учнівської
молоді
№

Методика

Дата І

1.

«Особистісний професійний план»

2.

Діагностика професійних
уподобань

3.

Індивідуальна профорієнтаційна
бесіда

4.

Шкільний тест розумового
розвитку (ШТУР)

5.

Тест Дж. Голланда
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Класи (групи)

Дата ІІ

Опитувальник професійної

6.

готовності Л.Н. Кабардова (ОПГ)
7.

Тест Э. Шострома (САТ)

8.

«Особистісна професійна
перспектива»
Психокорекційна робота. Данні, отримані протягом визначеного часу

заносять в комп’ютер, аналізують і зберігають протягом перебування учня в
навчальному закладі. Від терміну спостереження динаміки психічних
властивостей особистості (чверть, семестр, учбовий рік, декілька років),
спрямованості моніторингового дослідження залежить далекоглядність
прогнозу. Психологічний прогноз формулюється психологом на основі
аналізу результатів отриманих в процесі моніторингу за обраними тестовими
методиками. Результати заноситься до бази даних, поповнюються новими
даними

і

використовуються

психолого-педагогічним

персоналом

за

потребою. Контроль і відповідальність за доцільністю використання
інформації по кожному конкретному учневі несе практичний психолог
учбового закладу.
Дані психологічного моніторингу можуть використовуватись в різних
напрямах навчально-виховного процесу, серед яких важливе місце займає
особистісне та професійне самовизначення учнів.
Психологічний прогноз з метою профорієнтації має вагомий вплив на
особистість в процесі професійного самовизначення. Вчасно усвідомлені
особистістю сильні і слабкі сторони дають можливість корекції для
подальшого успішного вибору професії і шляхів її отримання.
Корекційна робота має відбуватися за таким планом:
1.

Випробування учнем своїх здібностей, знань, умінь, навичок на

практиці під керівництвом досвідченого професіонала або педагога.
2.

Проведення розвиваючих тренінгів.

3.

Просвітницька робота з педагогічним колективом і батьками.
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4.

Профорієнтаційна робота з учнями.

Висновки. В процесі дослідження ми проаналізували ключові
дослідження

і

психологічного

публікації

з

моніторингу

проблеми

організації

професійного

та

проведення

самовизначення

учнівської

молоді, а також розробили психологічний моніторинг професійного
самовизначення учнівської молоді: розробили його етапи та технологію
проведення, підібрали діагностичні та корекційні методи та методики
психологічного моніторингу професійного самовизначення.
Проведене нами дослідження проблеми «Організація та проведення
психологічного

моніторингу

професійного

самовизначення

учнівської

молоді» розкриває можливості практичних психологів закладів освіти різних
форм і рівнів допомагати учням та студентам які стоять перед вибором
майбутньої

професії

в

професійному

самовизначенні.

В

випадку

необхідності, тобто коли молода людина невірно вибирає, або не може
самостійно вибрати майбутню професію практичний психолог має змогу, за
даними психологічного моніторингу, провести корекційну роботу з
оптимізації

вибору

майбутньої

професії

або

напряму

професійного

самовизначення.
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ:
ТРАДИЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ
У

статті

обґрунтовується

перспективні

напрями

вирішення

теоретичних проблем професійної орієнтації учнівської молоді на основі
тенденцій фундаменталізації, неперервності та зближення особистіснодіяльнісного підходу.
Ключові слова: професійна орієнтація, активно-позитивне ставлення
особистості до себе та професії.
Значущість

людини

у

процесі

сучасного

виробництва

конкурентоспроможних товарів і послуг визначається її здатністю до
генерування нових знань та інформації. Тому цілком закономірним видається
те, що на зміну використання у виробництві некваліфікованої робочої сили
або величезних матеріальних ресурсів і енергії, що не можуть дати високих
результатів, приходять високі технології, які потребують творчих здібностей
людини, її наполегливої і напруженої праці впродовж всього професійного
життя. Саме цим протиріччям і визначається актуальність сучасних
теоретичних і методичних досліджень проблеми професійного становлення
та розвитку особистості, у яких невід’ємною складовою є її вільне,
усвідомлене й обґрунтоване професійне самовизначення.
В основі згаданого вище процесу лежить прагнення людини до
реалізації

свого

професійного

потенціалу,

досягнення

нею

вершин

професійної майстерності у вчасно обраній сфері трудової діяльності.
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Реалізується така мета також і завдяки системи професійної орієнтації, яка
покликана забезпечити умови для усвідомлення людиною свого ставлення до
себе як майбутнього суб’єкта професійної праці та поведінки, що передбачає
здійснення нею розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку
професій з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише
згодом кон’юнктури ринку праці. Людина в сучасних умовах ринку праці має
стати активним суб’єктом професійного самовизначення та саморозвитку,
яка

прагне

досягнути

вершин

професійної

майстерності,

стати

професіоналом своєї справи й забезпечити в такий спосіб безпеку власної
життєдіяльності та професійної праці.
Підтвердженням сформульованого нами вище положення можуть
виступати результати фундаментальних досліджень вчених гуманістичного
напряму в становленні та розвитку особистості (К.Абульханова-Славська,
Б.Ананьєв, Л.Божович, І.Бех, Б.Ломов, Є.Климов, Г.Костюк, О.Леонтьєв,
В.М’ясищев, К.Платонов, Б.Теплов та ін.), в яких узагальнено розкривається
цілісність всіх якостей людини (природних, індивідуальних, соціальних
тощо), які забезпечують їй не лише свідоме ставлення до об’єктивного світу,
а й свідоме ставлення до самої себе (самоставлення). Саме цим і
розширюється уявлення про зміст активності особистості, її саморозвиток.
Якраз у межах понять “ставлення” і “самоставлення” розкривається у всій
значущості професіоналізм особистості як домінантний фактор детермінації
професійного саморозвитку, який забезпечує не лише проходження процесів
самопізнання, самооцінки, самовизначення та самовдосконалення, а й
саморозуміння та самоприйняття власної неповторності, яке перебуває в
межах динамічних вимог ринку праці.
Метою статті є обґрунтування на основі тенденцій фундаменталізації
освіти та неперервності у професійному становленні особистості сутності
особистісно-діяльнісного підходу, який задає напрями структурування змісту
професійної орієнтації старшокласників, відбір адекватних форм і методів
його реалізації в умовах стрімких соціально-економічних змін.
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Витоки проблеми формування готовності беруть початок з досліджень
у галузі психології праці людини, які суттєво інтенсифікувалися в 50-ті роки
минулого століття. На ці роки припадає початок індустріального періоду
розвитку нашої держави, який вимагав забезпечення кваліфікованою робочої
силою діюче на той час складне виробництво, техніку та технологію
виготовлення продукції. Крім того, в ті часи потрібно було швидко
відновлювати

зруйнований

у

період

Великої

Вітчизняної

Війни

господарський комплекс країни, переорієнтовувати виробничу діяльність
підприємств з військової техніки та зброї на виробництво товарів широкого
вжитку, одночасно зберігаючи також і військовий потенціал. Таке соціальне
замовлення зі специфічними умовами виконання окремих видів професійної
праці,

зміст

і

засоби

діяльності

яких

стрімко

ускладнювалися, й

актуалізувало експериментальні пошуки вивчення вченими проблеми
готовності людини до праці.
Окреслені вище особливості професійної діяльності людини в умовах
стрімкого науково-технічного розвитку й підвищення вимог професій до
рівня її загальної і фахової готовності дали змогу нам дійти висновку, що для
вирішення цієї проблеми в якості домінуючого підходу обирається
функціональний, згідно якого розгортання експериментальної роботи
відбувалося з позиції вивчення професійних функцій фахівця та вимог, які
вони висувають до людини. Результати таких досліджень (Б.Ананьєв,
Ф.Гоноблін, М.Дьяченко, А.Кандибович, А.Ковальов, В.Левін, Н.Левітов,
Л.Нерсесян, В.Пушкін, Є.Рутенберг, В.Ядов та ін.), здійснених згідно цього
підходу, дали змогу вченим виокремити тимчасову (ситуативну) і
довготривалу

(стійку)

готовність,

функціональну

й

особистісну,

психологічну та практичну, загальну і спеціальну, готовність до розумової і
фізичної праці, до окремих видів діяльності (трудова, спортивна), або у
зв’язку з різними умовами її здійснення (екстремальні умови, звичні умови).
Такий розподіл готовності людини залежно від часових характеристик
діяльності людини, змісту та умов її виконання складав найважливішу
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передумову її успішної професійної праці. Таким чином зміст виконавських
функцій у професії й покладався в основу професійного самовизначення
особистості та формування в майбутніх спеціалістів фахової готовності:
загальної, виконавські функції яких виявлялися важливими для переважної
більшості професій і приймалися в якості універсальних, і спеціальної,
професійно важливі якості яких необхідні для роботи тільки в конкретних
умовах праці.
Але поєднання лише просторово-часових характеристик під час
визначення й формування готовності людини до здійснення різних видів
діяльності (тимчасова – ситуативна, довгострокова – стійка), змісту й умов їх
виконання (екстремальні, монотонні тощо) не повною мірою забезпечували
відповідну ефективність праці. Тому професійну готовність людини,
сформовану на основі функціонального підходу, згодом починають
розглядати не лише як набір (синтез, комплекс, сукупність, система)
професійно важливих якостей, визначених за допомогою порівняння
успішних і неуспішних професіоналів, а як активно-дієвий стан особистості,
настанову на певну поведінку або ж змобілізованість сил для виконання
завдання. Таким чином, у 50-ті роки минулого століття під впливом
сформованого соціального замовлення на кількість і якість працюючих,
передусім у сфері матеріального виробництва, інтенсивно розгортаються
дослідження проблеми готовності людини до виконання професійної праці. В
ті часи (40 – 60 рр. ХХ ст.) в якості основного підходу обирається
функціональний, за якого готовність розглядається у зв’язку з психічними
функціями, формування яких вважається необхідним для досягнення високих
результатів діяльності. Згідно цього підходу готовність людини визначається
як її стан, настанова на певну поведінку або ж змобілізованість сил для
виконання завдання. Оскільки універсальних професійних характеристик, які
притаманні будь-якій професії, вченим виділити не вдалося, то готовність
почали вивчати залежно від часових параметрів виконання різних видів
роботи людини, змісту та умов її праці. Отримані результати покладалися в
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основу професійного самовизначення учнівської молоді та формування в
майбутніх спеціалістів теоретичної та практичної готовності до визначеного
виду діяльності з позиції професійних функцій фахівця та вимог, які вони
висувають до людини. Вважалося, що таких знань, умінь і навичок буде
достатньо для досягнення спеціалістом високих результатів праці.
Проте спроба вчених виділити універсальні критерії готовності
індивіда до праці в межах лише функціонального підходу зазнала невдачу,
оскільки в професіях, які передбачали, передусім, взаємодію людини з іншою
людиною, групою або ж колективом, високого рівня сформованості
професійно важливих якостей для ефективного виконання праці було
недостатньо. В таких професіях надзвичайно

важливими виявилися

особистісні характеристики суб’єкта діяльності (інтереси, мотиви, цінності,
погляди, переконання та ін.). Якраз це й стало підґрунтям для запровадження
особистісного підходу під час вивчення проблеми готовності людини до
виконання певної діяльності. Це підхід дав змогу вченим зосередитися над
проблемою

формування,

у

поєднанні

з

професійною

підготовкою,

особистісних якостей (цілеспрямованості, наполегливості, відповідальності
тощо), які в майбутньому й мали забезпечити ефективне виконання
визначеної діяльності. При цьому групи таких якостей для кожної професії
були різними, а їхній набір залежав від просторово-часових характеристик
означеної готовності та умов виконання діяльності.
Означене нами вище свідчить і підтверджує тезу про те, що в
дослідженнях проблеми формування “готовності” на зміну функціональному
підходу

приходить

особистісний.

Згідно

цього

підходу

готовність

розглядається як динамічна характеристика особистості, становлення якої у
певному віці під впливом навчання та виховання призводить до появи в
структурі відповідного особистісного утворення, яке й складає суть
необхідних передумов успішної професійної праці. В структурі цього
новоутворення в психолого-педагогічних дослідженнях виділяються психічні
процеси, стани та якості особистості, а безпосередньо поняття “готовність”
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вчені (О.Асмолов, Л.Божович, В.М’ясищев, К.Платонов та ін.) визначають як
сукупність (синтез, система, набір) якостей і властивостей особистості,
необхідних для продуктивного виконання діяльності.
Проте в сучасних умовах згаданої вище теоретичної позиції
виявляється недостатньо. Обґрунтуємо це твердження. Прискорення темпів
науково-технічного прогресу, зміна співвідношення кількості працюючих у
сфері виробництва товарів і послуг, підвищення вимог ринку праці до
особистісних характеристик і рівня фахової готовності спеціалістів у
переважній більшості професій, впровадження у виробничі процеси
інформаційно-комунікаційних технологій, поява нових професій та стрімке
знецінення

робітничої

праці,

потреба

в

постійному

професійному

самовдосконаленні та інтеграція ринку праці у світові цивілізаційні процеси
кардинально вплинули на зміст і структуру формування в учнівської молоді
готовності до активного життя та майбутньої професійної діяльності. Такі
тенденції впродовж останніх років постійно вимагають змін у змісті, формах
та методах профорієнтаційної роботи. Сучасному суспільству потрібен не
лише

ефективний

виконавець

професійних

функцій

а,

насамперед,

професіонал з високою загальнолюдською культурою й етикою діяльності,
здатний до постійного професійного саморозвитку і самовдосконалення.
Згадане вище протиріччя вимагає, передусім, нових теоретикометодологічних

підходів,

якими

на

початку

ХХІ

століття

стали

фундаменталізація освіти, неперервність професійного розвитку, зближення
особистісного та діяльнісного підходів у формуванні готовності зростаючої
особистості до активної діяльності в умовах ринку праці й досягнення в
майбутньому високих соціально-професійних стандартів. Розкриємо зміст
цих теоретико-методологічних підходів і розпочнемо з неперервностіс
професійного становлення професіонала. Незважаючи на теоретичну і
практичну значущість функціонального та особистісного підходів, згідно з
якими пізнання, свідомість і психіка розглядалися як атрибути відображення,
а людина виступала в якості передавача знань і виконавця заздалегідь чітко
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визначених функцій, вони виявилися обмеженими під час створення дієвої
моделі формування професіонала, здатного до професійної діяльності в
мовах швидких змін. Адже сталося так, що експериментально виокремлені
професійно-важливі якості через порівняння їх сформованості у досвідчених
спеціалістів (згідно функціонального підходу) та особистісні характеристики
(визначені в межах особистісного підходу) не забезпечували достатньої
ефективності такої діяльності в інших. Крім того, їх формування у процесі
навчання не гарантувало успішне оволодіння ними і виконання в
майбутньому професійної праці. Не підтверджувалася також припущення
про те, що такі якості, сформовані в зростаючої особистості, згодом
обов’язково забезпечать досягнення нею професійної майстерності.
Звичайно, ці результати виявлялися надзвичайно важливими для
структурування змісту формування в учнівської молоді готовності до
професійного самовизначення і майбутньої професійної праці. Як наголошує
І. Бех, під час виділення професійно важливих якостей фахівця вчені
зосереджувалися, передусім, на фіксації зрушень у свідомості особистості,
які задавалися зовнішніми умовами [2, с. 247]. Проблема “готовності”, за
умов визначення причинно-наслідкових детермінант професійного розвитку
людини, перебувала лише у межах категорії свідомість, завдяки якій кількісні
й якісні професійні характеристики вирішувалися організованою системою
відбору та професійного навчання [2, с. 249].
Проте, не дивлячись на обмеженість таких підходів окремо один від
одного,

результати

досліджень

призвели

до

розробки

періодизацій

професійного становлення особистості, які дозволили вченим і практикам
диференційовано підходити до проблем формування такої готовності.
Розроблення таких періодизацій, на нашу думку, й спонукало дослідників
зосередитися над проблемою орієнтації школярів на різноманітні професії. Ці
дослідження спрямовувалися, переважно, на формування в учнівської молоді
професійних інтересів, мотивів, спрямованості та найпростіших вмінь. З
іншого боку, закріплені в останні роки нормативними документами держави
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кардинальні зміни функціонування загальноосвітньої та вищої школи,
запровадження профільного навчання, зміна навчальних планів і програм
загальноосвітньої
індивідуалізація

підготовки

учнів,

варіативність,

пізнавально-перетворювальної

диференціація

діяльності,

та

розширення

кількості курсів за вибором тощо актуалізували проблему, названу вченими
“навчання впродовж життя”.
Цілком очевидним, наголошує В.Кремінь, є те, що розвиток людства
набирає все більш динамічного характеру. Про це свідчить аналіз будь-якої
сфери суспільного життя. Зміна ідей, знань, технологій відбувається швидше,
ніж зміна людського покоління. А це означає, доводить вчений, що при
звичайній, традиційній освіті навчити людину на все життя неможливо не
тільки в гарній школі, а й у кращому університеті. Тому що здобуті у
навчальному закладі знання не обов’язково будуть актуальними в житті і
навпаки, – обов’язково з’являться нові знання, без яких фахівець не буде
ефективним … [3, с. 11]. І згодом В.Кремінь пропонує такі варіанти рішення
проблеми: “поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все
більше постає завдання навчити самостійно оволодівати новими знаннями та
інформацією, навчити вчитися, виробити потребу в навчанні впродовж життя
… У сучасних умовах істотно актуалізується ще одна функція навчального
процесу – навчити використовувати здобуті знання у своїй практичній
діяльності …” [3, с. 12 – 13].
Зважаючи на означене вище положення ми приходимо до висновку, що
готовність не є сталою, вона динамічна. Адже структура професійної
діяльності людини не є сталою, вона динамічна. При цьому змінюється в цій
діяльності одночасно і професія і особистість, яка знаходить у ній все нові
способи дій, нові смисли і цінності. Варто відзначити, що визначення такої
характеристики готовності як динамічність проявляється в будь-якій
професії. Адже кожна з них не є чітко закріпленою на тривалий час
соціально-професійними стандартами. Професійно важливі якості спеціаліста
щоразу коригуються ринком праці, технологіями виробництва, змістом та
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умовами його діяльності і не лише в межах конкретного робочого місця. На
структуру, зміст і оплату праці впливають регіональні, загальнодержавні та
глобалізаційні процеси. Саме тому, на нашу думку, готовність є динамічною
характеристикою, а отримані профорієнтаційні знання та сформовані
професіографічно-дослідницькі вміння складають підґрунтя лише для
професійного самовдосконалення особистості в майбутньому. Розкрита нами
вище особливість згаданої готовності, для якої є характерним динамізм і яка
потребує від особистості фундаментальних (або базових) профорієнтаційних
знань, складає основу для неперервного професійного зростання і
самовдосконалення в майбутній професії. В цьому, на нашу думку, й
виявляється фундаменталізація професійної орієнтації, зміст та засоби якої
мають спрямовуватися на формування системи базових (ключових)
характеристик, або ж компетенцій, необхідних для успішного становлення
професіонала впродовж всього професійного життя. Їх емпіричне визначення
ще

потребує

осмислення

і

тривалих

теоретико-експериментальних

досліджень.
Продовжимо

характеристику

сучасних

теоретико-методологічних

підходів з тенденції зближення особистісного та діяльнісного підходів у
становленні

майбутнього

професіонала.

Основою

для

розуміння

професійного становлення особистості на основі особистісно-діяльнісного
підходу є праці вчених (Б.Ананьєва, А.Асмолов, Л.Божович, І.Ільїн,
О.Леонтьєв, К.Платонов, С.Рубінштейн, В.Шадриков та ін.), в яких
стверджується про розвиток здібностей у діяльності. Такому розвитку
властива “потенційність” та “актуальність”. При цьому потенційність
визначається як система індивідуальних і неповторних ресурсів та резервів
особистості, які можуть виявитися та реалізуватися в певних умовах
середовища розвитку. Це можливості, що можуть бути використані для
досягнення

певної

характеризується

мети.

вимогами

Актуальність
соціального

у

професійному

середовища,

яким

розвитку
прагне

відповідати особистість. Тобто, зростаючі вимоги професійного середовища
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набувають характеру актуальних й у певний час активізують самодіяльність
особистості для досягнення нею відповідності у протиріччі “особистість –
професія”. Згадані положення свідчить про те, що готовність до діяльності
виступає одночасно як складова свідомості та самосвідомості особистості, які
забезпечують їй адекватне відображення професійного середовища й самої
себе в ньому. Якраз процеси самосвідомості забезпечують ставлення до себе
як до суб’єкта професійної праці з певною системою цінностей і смислів
своєї активності. Завдяки такому ставленню до самої себе і свого місця в
майбутньому професійному середовищі, особистість перетворюється в
суб’єкта діяльності з розвиненими вольовими якостями, здатністю приймати
рішення і здійснювати моральні вчинки, метою яких є досягнення такого
рівня саморозвитку, який буде відповідати заданим соціально-професійним
стандартам професії. Саме в цьому й виявляється значущість та сутність
особистісно-діяльнісного підходу, який задає напрями вдосконалення
професійної орієнтації зростаючої особистості, структурування змісту та
систематизацію форм і методів залежно від сутнісних джерел саморозвитку
особистості, її природженого прагнення зайняти місце рівноправного
партнера в суспільних процесах.
Головна ідея такого розуміння готовності полягає в тому, що вона
набуває в процесі формування особистісного смислу і стає, за визначенням
А.Асмолова

[1]

“значенням-для-мене”.

Принципова

новизна

такого

теоретико-методологічного підходу полягає в тому, що обов’язково
враховується не лише свідоме ставлення особистості до об’єктивного світу, а
й свідоме ставлення до самої себе (самоставлення). Якраз у межах понять
“ставлення” і “самоставлення” розкривається у всій значущості становлення
професіонала, що передбачає не лише проходження процесів самопізнання,
самооцінки та самовдосконалення, а й саморозуміння та самоприйняття ним
власної неповторності та самоцінності, які формуються в різних видах
соціально значущої діяльності (предметній, пізнавальній, громадській та ін.).
Підкреслимо,

традиційно

основними
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засобами,

які

формують

особистість, вважали приписи, вимоги, правила й інструкції як форми
соціальної

дії

на

особистість.

Тому

людину

розглядали

об’єктом

профорієнтаційного впливу – за допомогою цілеспрямованої організації
системи

обмежень

або

заохочень

здійснювалося

цілеспрямоване

профорієнтаційне управління рухом робочої сили. А пояснювальний
принцип такого руху розкривав на основі виявлення причинно-наслідкових
зв’язків об’єктивні закономірності онтологічного просування особистості до
вершини

професійного

розвитку.

Такий

детермінізм зосереджувався,

передусім, на фіксації зрушень у свідомості особистості, які задавалися
зовнішніми умовами, соціальним середовищем і цілеспрямованим навчанням
і вихованням. Проблема професіоналізації особистості та професійного
самовизначення як її етапу, за умов визначення причинно-наслідкових
детермінант розвитку психіки людини, перебувала лише у межах категорії
свідомість, завдяки якій забезпечувалося усвідомлене ставлення людини до
світу професій й свого місця в ньому.
Означене нами вище положення призводило до розуміння особистості
як пасивної істоти, яка відповідає лише на зовнішні впливи. Така пасивність
людини й ставила її у положення “гвинтика” державно-виробничої машини,
складового, але не найважливішого, елемента продуктивних сил і
виробничого

потенціалу

держави.

Особистість

виступала

в

такому

середовищі її продуктом, кількісні й якісні професійні характеристики якої
задавалися

системою

навчання

й

виховання

(функціональний

та

особистісний підходи). При цьому вважалося, що суспільство, передусім,
впливає на індивіда, а особистість як член суспільства виконує задані ним
функції та ролі. Тобто в системі навчання і виховання особистість виступала
об’єктом впливу, а відповідним чином організоване середовище розвитку
мало обов’язково забезпечити її заздалегідь визначеним рівнем знань,
сформованими

поглядами,

ідеями, переконаннями

й

т. д.

Проблема

дослідження професійного самовизначення особистості підпорядковувалася
також такій меті – усвідомлення значущості вимог середовища й свідомого
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ставлення до визначених суспільством ідеологічних норм, правил і приписів
у професійній діяльності та спілкуванні. Тому й досліджувалася, зазвичай,
відокремлено функціональні та особистісні характеристики особистості,
сформованість яких забезпечувала свідоме ставлення до вибору майбутньої
професії, передусім, на основі потреби суспільства, а лише згодом з
урахуванням бажання і можливостей дитини.
Закономірно, в умовах ринку праці головний акцент у системі
професійної орієнтації зміщується на активність особистості, свободу вибору
нею напряму професійного зростання, суворе дотримання правових та
моральних правил ділової активності, та, одночасно, повну відповідальність
за результати та наслідки своєї напруженої праці й творчої професійної
самодіяльності. Забезпечити це в змозі особистісно-діяльнісного система
професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих, яка завдяки формуванню
активно-позитивного ставлення до професії, забезпечує одночасно через
практичну діяльність розвиток знань та базових (фундаментальних) вмінь і
необхідних в майбутньому професійно важливих якостей.
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СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННЮ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК НАВИЧОК УМІЛОГО
МИСЛЕННЯ
В статті розглянуто проблемні моменти сучасної профорієнтаційної
ситуації. Викладено думки автора щодо нових засад профорієнтаційної
діяльності.

Ознайомлено

з

експериментальним

напрямом

психолого-

педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників у
форматі навчально-розвивальної програми розвитку навичок умілого
мислення.
Ключові слова: профорієнтація, професійне самовизначення, критичне
(уміле) мислення, навчально-розвивальна програма.
В

статье

рассмотрены

проблемные

моменты

профориентационной ситуации. Изложены мысли

современной

автора относительно

новых принципов профориентационной деятельности.

Представлено

экспериментальное направление психолого-педагогического сопровождения
старшеклассников в формате учебно-развивающей программы развития
навыков умелого мышления.
Ключевые

слова:

профориентация,

профессиональное

самоопределение, критическое (умелое) мышление, учебно-развивающая
программа.
На жаль, упродовж останніх десятиріч профорієнтація дещо загубила
свої позиції

в освітянській галузі. Причин такого стану розвитку та

вирішення проблем профорієнтації виявилось більш ніж достатньо: у
законодавствах України, що стосувалися реформи освіти, правова база
профорієнтації відсутня; у концептуальних документах реформи освіти
пропущено методологічні основи профорієнтаційної роботи з учнівською
молоддю; Державним стандартом освіти і навчальними програмами 12-річної
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школи не окреслено інноваційні завдання профорієнтації в новому змісті
освіти. Останнім часом названі недоліки надолужуються появою нових
регулюючих документів, що відновлюють за профорієнтацією належне їй
місце своєрідного маяку освітянської діяльності. Адже, врешті решт, учні
навчаються не для проходження процедури незалежного тестування або здачі
іспитів; а для вибору певного виду діяльності, опанування ним і подальшої
самореалізації на професійному поприщі.
Та попри позитивні зрушення в законодавчій царині, завдання
профорієнтаційного супроводу учнівської молоді ускладнюється чинниками
суб’єктивного характеру, а саме негативним ставленням до цієї проблеми і
адміністрацією навчальних закладів, і вчителями, і самим учнями. Так-так,
профорієнтаційна тема частіше викликає певне роздратування у психологопедагогічної спільноти, ніж захоплення та цікавість. Ознаки такого
прихованого роздратування (все ж таки виховані люди) неодноразово
довелось відчувати на собі під час різноманітних освітянських семінарів та
тренінгів з означеної тематики. Можливо, причина того роздратування більш
у призвичаєному, добровільно-примусовому характері таких заходів – адже
далі, вже по ходу семінару, й обличчя світліли, і байдужість зникала.
Можливо, саме ця НЕбайдужість сучасних освітян до цієї одвічної, знайомої
і одночасно не знайомої проблеми професійного самовизначення їх учнів й
підштовхнула до остаточного висновку – профорієнтаційна тематика не
втратила своєї актуальності. Інша річ – що вкладати в саме поняття
професійної орієнтації.
Пам’ятаєте відомий малюнок, який зазвичай використовують для
ілюстрації зорових ілюзій – то старенька бабця с горбатим носом похмуро
дивиться собі під носа; то юна леді, прекрасна незнайомка, мило кокетує,
підставляючи шию та вушко неначе для поцілунку. Похмура бабця чи юна
кокетка – все залежить від фокусу уваги спостерігача. Можливо, зі
сприйняттям Її Величності Профорієнтації відбувається щось подібне? Той,
хто вбачає в ній перш за все Похмуру Стару Леді – скоріш за все асоціює цей
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напрямок як невід’ємну частина педагогічної спадщини радянських часів, і
підсвідомо викликає бажання відхреститися, відгородитися від такого
напрямку

діяльності.

У

цьому

випадку

невисоку

ефективність

профорієнтаційної діяльності в першу чергу пояснюють тим, що разом з
плановою економікою відійшли у минуле й планове наповнення економічновиробничої сфери фахівцями того або іншого профілю. Якщо за часів
Радянського Союзу можливо було спрогнозувати розвиток ринку праці на
найближчі п’ять, десять, п’ятнадцять років, і, відповідно, орієнтувати молодь
на найбільш питомі спеціальності, то хто зараз може надати такий прогноз?
Крім того, сучасний ринок професій став настільки швидкоплинним,
постійно обновлюваним – ніхто не знає, які нові спеціальності з’являться вже
завтра; і мало хто орієнтується у розмаїтті вже існуючих сьогодні новітніх
спеціальностей. Тобто, важно орієнтувати молодь на щось конкретне в тому,
що само по собі знаходиться у стані постійної перетрубації, оновлення.
Відсутність стабільності на ринку праці, інформаційна перенасиченість
простору соціальної взаємодії

підсилює

значення особистісної

людини, пред'являє інші вимоги до її навичок

позиції

і вмінь. В умовах

«інформаційного буму» більш важливим для людини стає не стільки
володіння певною інформацією — доступ до неї і так відкритий, скільки
вміння знаходити і обробляти необхідні інформаційні дані. Таким чином,
відбуваються зрушення у засадах роботи з інформацією: замість відомого
формулювання:

«Той,

хто

володіє

інформацією,

володіє

світом»,

правильніше було б сказати: «Той, хто володіє навичками обробки
інформації – в змозі керувати своїм власним світом». Іншими словами,
змінюються цілі й пріоритети всієї системи освіти, і загальноосвітньої, і
професійної.

Замість

якісного

«шпигування»

учнів

і

студентів

інформаційними масивами знань, які нібито забезпечать їм подальшу
соціальну успішність і професійну ефективність, логічніше було б розвивати
уміння, навички самостійної роботи з цією самою інформацією.
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У зв'язку з цим хочеться використати метафору з

чудової книги

Гордона Драйдена «Революція в навчанні», в якій автор спробував намітити
подальші

тенденції

всієї

системи

освіти,

зважаючи

на

активне

розповсюдження медіа-технологій: «Розум будь-якої людини є кімнатою,
заповненою старими меблями. Їх треба пересунути або зовсім винести, тільки
тоді можна буде поставити в кімнаті щось інше. Прийняти нові ідеї не
складно, складніше позбавитися від старих» [1, 619]. За Г.Драйденом,
основними векторами оновленої освіти можуть бути:
1)

установка на уміння постійно вчитися;

2)

здібність до пошуку нових знань для досягнення поставленої мети;

3)

розвиток навичок роботи в командах фахівців різних галузей знання;

4)

постійне творче самовдосконалення.
Таким чином, якщо використати запропоновану вище метафору —

завдання профорієнтаційних інститутів третього тисячоліття не стільки в
забезпеченні молодих людей необхідними для подальшої професійної
самореалізації «шафами, столами і стільцями» - допомога у виборі професії
на все життя та надбання необхідних для цієї професії знань, вмінь, навичок;
скільки в засвоєнні навичок самостійного добору необхідної інформації про
світ професій, вмінь орієнтуватись в цій інформації, вмінь узгоджувати свій
власний світ зі світом професій..
До аналогічних висновків дійшов і С.В.Кульневич, автор практичної
програми, спрямованої на надання допомоги старшокласникам та студентам
початкових

курсів

у

професійному

самовизначенні

«Менеджмент

професійного самовизначення» [2]. Автор зазначає, що конфлікт між
традиційно жорсткою (формальною) системою керування освітою та
неформальним

самовихованням

(самоуправлінням,

самоорганізацією)

зайшов настільки далеко, що більшість вчителів відмовляються від ролі
«управлінців», тобто з професійних вмінь вчителя активно витісняються
вміння бути вихователем. Найбільш яскраво, за думкою С.В.Кульневича, це
спостерігається у сфері підготовки молоді до вибору професії [2; 3].
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Проводячи ретельний аналіз профорієнтації попередніх, радянських, років,
автор пояснює невисоку, на його думку, ефективність радянської системи
профорієнтації

«ідеологічною

ірреальністю

мети:

виховати

наступне

покоління готовим до вибору тих професій, які потрібні виробництву, а не
певному старшокласнику». Змінилася загальна ідеологія та освітянська
парадигма, та система підготовки молоді до професійного самовизначення,
на думку С. В. Кульневича, залишається все одно незадовільною. Автор
пов’язує

це

із

збереженням

тоталітарних

традицій

в

управлінні

пострадянською державою та породженою ним монополістичною формою
капіталізму. «Вибір професій, тобто професійне самовизначення - зазначає
С.В.Кульневич, - відбувається за принципом домінуючих зв’язків та
грошового потенціалу, необхідних при влаштуванні практично на будь-яке
робоче чи навчальне місце. Та в цих умовах молодіжна потреба у
самовизначенні не відмирає, а залишається не задіяною. Автор впевнений,
що можливість професійного самовизначення може бути реалізована тільки
самою людиною. Для цього необхідно виробити вміння самоорганізації,
тобто «наростити», самостійно розвинути головні структури свідомості –
критичність,

рефлексію,

автономність,

мотивування,

тощо,

які

самоорганізують волю та творчий потенціал, які є у кожної людини, та не
завжди задіяні, перш за все, ним самим [2]. Зробити це самостійно спроможні
лише найбільш сильні, цілеспрямовані особистості, яких обмаль.
Тим важливішим є розробка нових засад профорієнтаційної роботи у
школі – засад, які робили би головний акцент на активізації особистісного
потенціалу школярів в процесі їх професійного самовизначення. І в такому
сенсі профорієнтаційна діяльність скоріш постає перед нами в образі
Прекрасної Незнайомки. Яка зацікавлює, надихає, активізує, налаштовує на
мрії та активні дії по реалізації цих мрій.
Яка вона, оновлена профорієнтація? Якщо говорити про оновлення її
змістовного наповнення – ми вважаємо за необхідне орієнтувати учнів не
стільки на певну професію або навіть профіль професійної діяльності,
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скільки

навчати

навичок

самостійного

орієнтування

у

мінливому

професійному просторі. А це, в свою чергу, передбачає і вміння працювати з
інформацією, і вміння приймати власні відповідальні рішення, і вміння ці
рішенні коригувати й навіть змінювати у разі потреби – адже зараз молода
людина не обирає одну-єдину професії на все життя.
Професійний вибір може змінюватись, уточнюватись, розширюватись –
важливо, щоб людина приймала це спокійно, зважено, спираючись на знання
про самого себе й власні особливості.
Про необхідність наявності у сучасного випускника школи зазначених
вище навичок та вмінь свідчать й результати медіа-проекту «Суспільне
конструювання образу випускника російської школи 2020» [4].
В результаті діяльності проекту були сформовані переліки якостей, які
найбільшою мірою розкривають ідеальний образ випускника школи, і
проведено рейтинг важливості формування цих якостей у школярів. Так, зі
всього розмаїття бажаних для розвитку і формування у учнів якостей
зупинимося

на

тих,

що

найбільш

пов'язані

з

їх

професійним

самовизначенням.
Опускаючи категорії «знання наук», «знання технологій», «трудові
вміння», які більшою мірою можна зіставити із звичними ЗУНами (знаннями,
уміннями, навичками), детальніше розглянемо категорії «пізнання» і
«мислення». Організатори проекту під категорією «пізнання» розуміють ті
якості, які необхідні випускникові для самостійного мислення і пізнання
навколишнього світу. Згідно з остаточним рейтингом, найбільш важливою в
цій категорії названа здібність до безперервної освіти, тобто прагнення і
готовність

особистості

до

саморозвитку

й

самовдосконалення

й

особистісного, й професійного протягом всього життя.
Далі в переліку якостей позначена навичка схематизації, що
передбачає вміння створення схем, ментальних карт, діаграм, інших зручних
візуальних способів представлення інформації; і далі лідирують уміння
переносити отримані знання в практику і вірне ставлення до власних
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помилок. Помилки розуміються як частина досвіду, невід'ємний етап
пізнання, тому важливо робити необхідні висновки, змінювати

методи,

шукати нові шляхи й можливості, розширювати мислення.
Стосовно останнього – мислення виділене організаторами проекту в
окрему категорію властивостей, які дозволять випускникові самостійно
мислити, критично оцінювати ситуації, оцінювати ризики, обґрунтовувати
свою позицію, прагнути до розвитку навичок критичного мислення. За
результатами конструювання й проведеного рейтингу бажаних якостей
передуючими в переліку виявилися аналітичне, критичне і системне
мислення.
Ми впевнені, що опановувати таким мисленням – аналітичним,
критичним, системним – можливо не тільки в ході реалізації предметів
обов’язкової шкільної програми, а й під час психолого-педагогічного
супроводу професійного самовизначення старшокласників.
Перш

за

все

професійне

самовизначення

потребує

мислення

організованого (критичного, аналітичного) на противагу стихійному (не
ефективному, буденному). Зіставлення цих двох видів мислення наочно
представлені на персональному сайті Євгенія Волкова [5], який, посилаючись
на роботи М. Ліпмана, активно використовує в своїх тренінгових розробках
та публікаціях альтернативну назву — уміле мислення.
Уміле мислення передбачає використання когнітивних технік або
стратегій, що збільшують вірогідність отримання бажаного кінцевого
результату. Це визначення характеризує мислення як таке, що відрізняється
контрольованістю, обґрунтованістю і цілеспрямованістю. Саме до цього типу
мислення звертаються при вирішенні задач, формулювання висновків,
ймовірнісній оцінці й ухваленні рішень.
Отже, основний акцент ми робимо на вивчення інструментів умілого
(організованого, критичного) мислення, як основного ресурсу ефективного
професійного самовизначення й подальшого професійного становлення
молодих людей.
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Зазначимо, що не менш масивна за обсягом класифікація когнітивних
процесів стосується усвідомлюваних форм мислення й неусвідомлюваних
його форм. Безумовно, неусвідомлювані або мало усвідомлювані процеси
психічної діяльності людини є тією «підводною частиною айсбергу», яка
дуже часто визначає вибір людиною усвідомлюваних розумових стратегій і
їх зміст. Та все ж наш інтерес в першу чергу стосується останніх, тобто
предметом вивчення є якщо не рефлексія самого процесу мислення, то, в
усякому разі, достатньо ясне усвідомлення його змісту. Якщо сформулювати
це метафорично, то нас цікавить позиції «Я розумію, про що я думаю» і, на
наступному кроці, «Я усвідомлюю, як я це роблю», тобто основний акцент
лежить на вивченні напрацьованих навичок виконання операцій мислення. Ці
навички краще всього позначити, використовуючи надані в Delphi Report [6]
індикатори критичного мислення. На думку експертів, КМ включає
когнітивні навички з: 1) інтерпретації; 2) аналізу; 3) оцінки; 4)
формулюванню висновків; 5) поясненню; 6) саморегулюванню. Ми висунули
гіпотезу, що оволодіння старшокласниками навичками умілого мислення за
означеними індикаторами КМ дозволить оптимізувати процес їх життєвого й
професійного самовизначення
Для експериментальної апробації зазначених ідей спільно з Євгенієм
Волковим була розроблена програма соціально-психологічного курсу для
старшокласників з розвитку навичок критичного мислення на матеріалі
життєвого і професійного самовизначення. Основна мета програми –
розвиток у молодих людей усвідомленості в ухваленні життєво-важливих
рішень

завдяки

освоєнню

навичок

критичного

мислення.

Досягти

поставленої мети ми прагнемо через реалізацію наступних завдань:
-

презентація учням базових інструментів умілого (критичного) мислення;

-

формування в молодих людей мотивації на подальший розвиток навичок
критичного мислення;

-

психолого-педагогічний

супровід

старшокласників;
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професійного

самовизначення

-

підсилення рівня рефлексії та саморефлексії (рефлексії мислення)
молодих людей в усвідомленні та вирішенні актуальних життєвих задач
та викликів;

-

сприяння побудові старшокласниками індивідуальних планів-проектів
життєвої і професійної самореалізації;

-

пронесення ключової ідеї про важливість безперервного особистісного й
професійного саморозвитку й самовдосконалення, ефективним засобом
якого виступає уміле мислення.
Програма розрахована на 32-34 академічні години, і передбачає очну та

дистанційну, з використанням медіа-технологій, форми взаємодії. Названа
програма увібрала в себе розробки Є.Н. Волкова з пошуку методів розвитку
критичного мислення [7], основний акцент яких припадає на активне
впровадження когнітивного картування (mind-mapping) і користування
програмами–картобудівниками. Також до програми увійшли елементи
розроблених і апробованих нами раніше навчально-розвивальних програм
підвищення інформаційної грамотності старшокласників [8; 9]; і алгоритм
психолого-педагогічного

супроводу

професійного

самовизначення

старшокласників [10]. Навчання навичкам умілого мислення не на
абстрактному матеріалі, а на актуальній для старшого шкільного віку
життєвій проблемі-виклику професійного самовизначення дозволяє виконати
першу умову для реалізації подібних програм – наявність у учасників зрілої
мотивації до роботи.
Оволодіння запропонованими в ході розробленої програми навичками
умілого мислення допоможе учням розставити необхідні акценти та
пріоритети

у професійному виборі, відповісти на запитання «Які мої

індивідуально-психологічні особливості? Чого я навчився, досяг на цей час?
Чого я прагну навчитися, досягти в майбутньому?» В такому ракурсі
результатом занять передбачається не тільки побудова учнем власного
професійного плану. На нашу думку, не менш важливим є усвідомлення
молодою людиною пріоритетів

подальшого особистісного розвитку й
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саморозвитку, й розгляд майбутньої професійної діяльності саме в такому
контексті – як можливість, майданчик самозростання й саморозгортання.
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Міщенко Н. А.
м. Харків

ПИТАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ІЗ
ВИПУСКНИКАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО
ОПИНИЛИСЯ У СИТУАЦІЇ БЕЗРОБІТТЯ: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ
ВИНИКНЕННЯ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ
Про професійну орієнтацію прийнято говорити в контексті роботи з
учнівською молоддю, переважно акцентуючи увагу на питаннях допомоги у
виборі професії, побудови професійної кар’єри. Проте, якщо розглядати
професійну орієнтацію у широкому розумінні, розширюється і спектр
цільової аудиторії. «Якщо раніше профорієнтація розглядалася як система
допомоги у професійному самовизначенні особистості, причому акцент
робився на одноразове самовизначення у юнацькому віці, то тепер
профорієнтація має озброїти людину умінням обирати професію, оволодівати
професією, адаптуватися в професії, змінювати професію, – тобто
профорієнтація повинна надати людині ідеологію, методологію і технологію
планування і здійснення свого професійного і кар’єрного розвитку» [4:622].
Сьогодні в організації профорієнтаційної роботи ми майже повністю
відходимо до минулого вузького розуміння цього поняття, працюючи із
категоріями населення, що, здавалося, визначились із професією, мають
певну освіту тощо.
Пропонуємо розглянути проблему профорієнтації особи, пов’язану з
ситуацією, коли після закінчення вищого навчального закладу вона не може
працевлаштуватися без допомоги спеціалістів у досить короткий термін, що
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відбувається під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, які,
звичайно ж, є тісно взаємопов’язаними.
Актуальність проблеми, що вивчається, зумовлена соціальними
процесами, що відбуваються у країні протягом останніх років, визначається
умовами політичного та суспільного існування осіб, що тільки-но закінчили
вищий

навчальний

заклад

та

умовами

оптимізації

індивідуально-

професійного становлення цієї категорії громадян. Основна мета роботи
полягає у визначенні основних причин, що ускладнюють працевлаштування
випускників ВНЗ, та окреслення можливих шляхів вирішення даної
проблеми, в тому числі за допомогою заходів, що проводяться спеціалістами
служби зайнятості.
Безробіття серед молоді безперечно є негативним явищем у нашому
суспільстві, що, крім усього іншого, спричиняє додаткові витрати державних
коштів на виплату допомоги по безробіттю.
Доцільно буде відзначити, що світогляд молодої особи великою мірою
зумовлений її соціальним становищем, тим паче у молодому віці. Вікові
категорії в багатьох, якщо не в усіх мовах спочатку означали не стільки
хронологічний, скільки соціальний статус, громадське положення. Зв’язок
вікових категорій з соціальним статусом зберігається і зараз, коли
передбачуваний рівень розвитку індивіда цього хронологічного віку
визначає його громадське положення, характер діяльності, соціальну роль.
Особистість певної вікової категорії випробовує на собі вплив соціальної
системи, з іншого боку – сам індивід у процесі соціалізації засвоює, ухвалює
нові та припиняє старі соціальні ролі [1:415].
Розгляньмо деякі соціальні чинники, через які випускник має
складнощі із працевлаштуванням після закінчення ВНЗ.
По-перше, це ситуація, коли обрана професія не користується попитом
на ринку праці через власну специфічність або унікальність. До таких
професій можна віднести ювелірів вузького профілю, мистецтвознавців,
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викладачів, наприклад, грецької або португальської мов тощо. Попит на такі
спеціальності навряд буде значно збільшуватися протягом найближчого часу.
По-друге,

ринок

праці

може

бути

навпаки

перенасиченим

спеціалістами певної професії. Попит на економістів у різних сферах
діяльності досить високий. Проте пропозиція його значно перевищує.
Сьогодні вищі навчальні заклади випускають величезну кількість таких
спеціалістів, яких, на жаль, практично неможливо забезпечити робочими
місцями.
По-третє, можлива ситуація, коли обрана професія не задовольняє, так
би мовити, фінансовим запитам особи, що закінчила ВНЗ. Яскравою
ілюстрацією тут можуть послужити, наприклад, вихователі дошкільних
закладів, рівень заробітної платні, яких надзвичайно низький, тому молодь
неохоче йде працевлаштовуватись на вакантні робочі місця за цими
спеціальностями.
Труднощі працевлаштування за обраною професією виникають через
брак досвіду роботи особи, що закінчила ВНЗ. «Ще одна проблема вищої
освіти – неузгодженість знань і навичок випусків ВНЗ до потреб ринку праці.
Роботодавці вказують на той факт, що для того, щоб молодий спеціаліст
приносив віддачу хоча б на 20-30%, на його професійну підготовку в
компанії потрібно витратити мінімум 8 місяців [7].
Часто колишніх студентів не задовольняє той факт, що досягнення
очікуваних результатів у роботі та, відповідно, очікування від професії,
стануть відчутними через деякий час роботи, у випадку вдалої побудови
кар’єри (наприклад, лікар-нейрохірург, менеджер вищої ланки (управлінець)
тощо). Список таких чинників можна продовжувати.
Перелічені ситуації можна вважати стресогенними для більшості
випускників, що пов’язано із перемінами у свідомості минулих студентів.
Доцільно зупинитись на психологічних чинниках, що зумовлюють проблеми
із

працевлаштуванням

після

закінчення

ВНЗ.

З

метою

подолання

перерахованих вище труднощів випускникам ВНЗ необхідно засвоїти нові
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ролі та модифікувати старі, через що вони також можуть переживати
стресовий стан.
Загальна нестабільність соціоекономічної системи гостро відчувається
випускниками та проявляється у вигляді зниження впевненості у собі та у
завтрашньому дні,

бентежності за своє майбутнє працевлаштування в

поєднанні з прагненням до самореалізації та, врешті, зміни соціальної ролі.
Це значною мірою підвищує рівень тривожності та може стати причиною
пролонгованого стресу.
Виникають проблеми з адаптацією до нових умов життя. До того як
особа отримує диплом та закінчує вищий навчальний заклад, вона проходить,
так би мовити, «підготовку до реального життя», вчиться, простіше кажучи,
вона поки що очікує чогось. У цей час поруч із нею є вчителі, викладачі,
куратори, наставники, які контролюють навчання, оцінюють рівень
підготовки. На жаль, часто різка зміна таких звичних умов стає причиною
стресу, розгубленості, ірраціональної поведінки, неготовності до цих змін.
Дана ситуація може ще підсилитись усвідомленням того, що вибір професії у
свій час був несвідомим, помилковим.
Однією з основоположних причин, що спричиняють проблеми із
працевлаштуванням колишнього студента є його соціальна незрілість. У
соціально-психологічному контексті поняття «зрілість» трактується як
досягнення в розвитку особистості та індивідуальності, що характеризується
здібністю людини до самостійності в житті, коли вона не потребує допомоги
з боку інших, які б підтримували її життєву рівновагу і протистояння
життєвим труднощам. Протягом життя людина продовжує оцінювати свій
досвід, прогнозує свою поведінку, зіставляючи її з реальними або
передбачуваними оцінками і досвідом інших людей. Проте «значущі інші»
стають лише її порадниками, опонентами в справах, з приводу яких вона
сама ухвалює життєво важливі рішення на основі власних «значень життя».
Здібність до прийняття таких рішень і до їх здійснення – показник зрілості
психічного розвитку людини, а критерії, на основі яких вона їх здійснює, –
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соціального розвитку [3:347]. «Перехід від дитинства до дорослості
характеризується збільшенням кількості і розширенням діапазону фактично
доступних або нормативно обов’язкових для індивіда даного віку соціальних
ролей, що пов’язано з розширенням сфери його життєдіяльності. В процесі
розвитку істотно міняється суб’єктивна значущість і співвідношення різних
ролей і пов’язаних з ними відносин» [8.].
«Дошкільник досягає шкільної зрілості як готовності до навчання в
школі; випускник початкової школи – навчальної зрілості як готовності до
навчання в основній школі; випускник школи – особистісної зрілості як
готовності до усвідомленого вибору подальшого освітнього і життєвого
шляху; випускник вищої школи – соціальної зрілості як готовності до
життєвого і професійного самовизначення. Аналіз студентської молоді
свідчить про недостатню розвиненість тих соціальних якостей, без яких успіх
у професійній діяльності може бути проблематичним» [3: 346].
Частково причиною соціальної незрілості можна вважати певну
несамостійність минулих студентів, їх залежність від батьків, знаходження
під значним впливом друзів-ровесників.
Ситуація розгубленості перешкоджає становленню соціальної зрілості
випускника, як і відсутність соціальної зрілості, у свою чергу, є причиною
розгубленості та ірраціональної поведінки у ситуації пошуку першого
робочого місця після закінчення ВНЗ. Одним зі шляхів вирішення даної
проблеми може стати підвищення рівня соціальної зрілості особистості
шляхом професійних консультації з наданням усієї необхідної інформації
випускникові. Соціальна зрілість – об’єктивно необхідний етап розвитку
особистості, який характеризується досягненням самостійного соціального
положення людини [3:346].
Ще одним негативним чинником є

низька мотивація до праці

випускників ВНЗ. Причинами можуть бути зневіра у власних силах або ж у
економічній спроможності організацій, що пропонують роботу, соціальна
незрілість особи тощо. Проте підвищити мотивацію до праці можливо за
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допомогою заходів, що проводяться службою зайнятості, особливо, якщо
причини низької мотивації йдуть зсередини. Якщо даним громадянам, які
приписували свої невдачі відсутності здібностей, а не зусиль, навіюватимуть
(нагадуватимуть), що за умови більшої старанності та наполегливості вони
здатні досягти кращих успіхів, позитивні зміни мотивації неминучі.
Безробітним допомагають навчання на заходах служби зайнятості способам
вдалого пошуку роботи, побудови кар’єри, спеціалісти-профконсультанти
можуть підвищити мотивацію просто викликавши інтерес до самого змісту
роботи (характеристика професії (спеціальності) у вигідному ключі).
Проте найефективнішими заходами у ситуації, коли випускник ВНЗ
зневірився у власному професійному виборі та має проблеми із пошуком
роботи за обраною професією, є розширення професійного світогляду.
Шляхи розширення професійного світогляду можуть бути різними. У першу
чергу, це пошук суміжних професій та спеціальностей, професійна
психодіагностика та активні форми пошуку роботи. Досягти цього можна як
за допомогою індивідуальних, так і групових форм роботи (тренінгів,
семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, «Особливості зайнятості
молоді» і «Молодь на ринку праці», особливо таких заходів як «Презентація
професії»,

«Презентація

навчального

закладу»,

«Презентація

курсів

навчання» тощо).
Орієнтація на професійну перепідготовку у центрах професійнотехнічної освіти, навчальних закладах Державної служби зайнятості, є
гарантією працевлаштування особи за новообраною професією. Переваги
профнавчання за направленням служби зайнятості очевидні.
Спеціалісти центру зайнятості мають підвищити рівень професійної
спрямованості. «Наявність високого рівня професійної спрямованості
забезпечує відповідність до вимог професії, що швидко змінюються та
ускладнюються, надає можливість будувати власний професійний розвиток
як поступальне сходження на нові професійні вершини» [6:313].
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Підвищення самооцінки здійснюється за допомогою семінарів з
техніки пошуку роботи, тренінгів, індивідуальних профконсультацій. Для
юнацького віку характерним є становлення свого специфічного світогляду. У
цей період ще не усвідомлюється повним обсягом суб’єктивність своїх
домагань і об’єктивність своїх можливостей. Неадекватна caмooцiнкa
зумовлює нeвiдпoвiднe cтaвлeння дo ceбe, чим пopoджує пpoблeми в
мaйбyтньoмy, кoли людинa вжe дopocлa і пeвним чинoм aвтoнoмнa [5: 251].
Під час проведення індивідуальних профконсультацій необхідно робити
акцент на активізацію власних зусиль та підвищувати орієнтацію на
вирішення завдання; сформувати правильне ставлення до першої роботи
після закінчення ВНЗ.
Адекватне

сприйняття

реальної

ситуації

(ринок

праці,

власні

можливості, перспективи розвитку, шляхи вирішення питань) допоможе
випускнику адаптуватися до нових життєвих умов та побудувати вдалу
кар’єру. Форми роботи можна обирати на розсуд спеціаліста з професійної
орієнтації: індивідуальна робота або тренінгові заняття у невеликих групах
до 10 осіб.
Але найкраще, що можна зробити, це у самих ВНЗ – організація
виробничої практики студентів. А також, безперечно, активна співпраця
служби зайнятості із вищими навчальними закладами: превентивні заходи ще
під час навчання студентів, спільна

участь у масових заходах служби

зайнятості, організація круглих столів з представниками освіти, профкомів
студентів. У першу чергу, це робота із самими студентами, зустрічі зі
студентами випускних курсів.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ
ПРИ ВТРАТІ РОБОТИ
У статті зроблено акцент на якісному аналізі внутрішніх конфліктів та
внутрішніх вакуумів, які властиві особам, що втратили роботу. Здійснено
аналіз основних сфер життя особистості за методикою “Діагностика
внутрішнього конфлікту” О.Б.Фанталової. Згруповано ціннісні орієнтації
особистості залежно від гендеру.
Постановка проблеми Для нашого сьогодення ситуація втрати роботи
не нова. Однак допомога в такій ситуації, пошуки стратегій вирішення і досі
залишаються актуальними. Людина, яка опинилася в ситуації безробіття, не
може задовольнити свої індивідуальні потреби і часто перебуває у різних
станах, які називаються: внутрішніми конфліктами, кризовими, стресовими,
складними тощо. Тому тенденції динаміки безробіття потребують нового
осмислення.
Мета дослідження полягала в аналізі гендерних особливостей
внутрішнього конфлікту в ситуації втрати роботи.
Аналіз досліджень і публікацій склали концептуальні положення
щодо переживань складних ситуацій (О.Ф.Бондаренко, Ф.Ю.Василюк,
К.Ізард, О.Ю.Коржова, В.Франкл та ін.); уявлення про суперечливі тенденції
розвитку
Е.Ф.Зеєр,

професіонала

(О.І.Бондарчук,

Л.М.Карамушка,

Є.О.Клімов,

Р.М.Грановська,
Г.В.Ложкін,

К.І.Гуревич,
Н.І.Пов’якель

Ю.О.Приходько, Т.М.Титаренко та ін.); системний підхід до вивчення
активності людини як суб’єкта власного життя (Л.І.Анциферова, Г.О.Балл,
І.Д.Бех,

А.В.Брушлінський,

О.В.Губенко,

Н.О.Дєєва,

С.Д.Максименко,

В.І.Моросанова, О.П.Саннікова, В.А.Семиченко, В.О.Татенко, Н.В.Чепелєва
та ін.); фасилітативний підхід до розвитку внутрішніх потенцій особистості
(П.В.Лушин, Т.С.Яценко та ін.).
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Основний матеріал Внутрішні конфлікти є одними з найбільш
складних, що відбувається у внутрішньому світі людини це довготривале
протиріччя та багатостороннє явище, одночасно позитивне і негативне, яке
може розвивати і знищувати та відображає усе різноманіття життя. Конфлікт
є рушійною силою змін й одночасно причинами, предметом, і врешті,
наслідком (як позитивних так і негативних) різноманітних критичних
ситуацій в житті людини. Г.В.Ложкін вказує, що найчастіше конфлікт існує
сам по собі, не стаючи справжньою кризою, але провокуючи численні
зовнішні й внутрішні мікрокризи. Залежно від того, як конфлікт розвивається
та

вирішується,

міжособистісний,

таку

назву

позитивний,

він

і

отримує,

негативний,

а

саме:

внутрішній,

конструктивний

чи

деструктивний [3].
Складну ситуацію провокують внутрішні проблеми, несприятливі
зовнішні

обставини,

які

накопичуються

та

можуть

призводити

до

несподіваних ефектів. Саме криза характеризує стан проблеми, якої не можна
усунути, вирішити чи уникнути (смерть близької людини, хвороба, зміна
зовнішності, зміна статусу, втрата роботи тощо). І кожен з цих моментів
супроводжується внутрішньою роботою – переживанням.
У своєму дослідженні ми використали методику “Діагностика
внутрішнього конфлікту” О.Б.Фанталової [7]. Методика включає 12 понять,
які відображають основні загальнолюдські цінності: активне, діяльне життя
(АДЖ); здоров’я (фізичне та психічне) (ЗДОР); цікава робота (ЦР); краса
природи та мистецтва (КПМ); любов – духовна та фізична близькість з
коханою людиною (ЛЮБ); матеріально-забезпечене життя – відсутність
матеріальних труднощів (МЗЖ); хороші та вірні друзі (ХД); впевненість у
собі – свобода від внутрішніх протиріч (Вв С); пізнання – можливість
розширення освіти, кругозору, загальної культури, а також інтелектуальний
розвиток (Пізнання); свобода як незалежність у вчинках та діях (Свобода);
щасливе сімейне життя (ЩСЖ); творчість – можливість творчої діяльності
(Творч).
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Досліджуваним

потрібно

впорядкувати

запропоновані

поняття

попарно, порівнюючи за двома критеріями: а) цінності та б) доступності.
Розходження між цінністю (Ц) і доступністю (Д) в конкретній життєвій сфері
свідчило про існування внутрішнього конфлікту (ВК) як прояв у
недоступності в задоволенні тієї чи іншої потреби, або внутрішнього вакууму
(ВВ) як прояв у надлишку в тій чи іншій сфері. Розподіл ціннісних орієнтацій
за ступенем їх значущості і рівнем доступності для даної вибірки зображено
на рис.1.
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Рис. 1. Специфіка прояву внутрішньоособистісного конфлікту
у безробітних
Як видно з графічних даних, найважливішими сферами життя для
більшості є «щасливе сімейне життя» та «любов», для чоловіків – «друзі», а
для жінок – «здоров’я». Власне ці поняття і складають основну групу
переважаючих цінностей, тобто значимих, тих, що володіють найвищою,
спонукальною силою з боку суб’єкта.
З рис 1, видно, що найвищі показники цінностей – «щасливе сімейне
життя» – у жінок цінність (9,5), доступність (5,1) та у чоловіків цінність (9,2),
доступність (4,9). Пояснюється тим, що сім’я для обох статей є
возз’єднанням на вищому духовному рівні близькості, пошук своєї
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половинки для більшості людей є сенсом життя. У ході подолання всіх
можливих перепон і негараздів, пов’язаних з безробіттям (фінансування сім’ї,
матеріальна та моральна сторона, статус батька-годувальника чи матері, яка
переживає ситуацію втрати роботи), чоловік і жінка прагнуть поєднання
заради втраченої гармонії та самоцінності.
Сім’я

приречена,

коли

анатомічні

й

фізіологічні

відмінності

ускладнюються розбіжністю подружжя на психологічному, культурному та
освітньому рівнях. Ситуація безробіття, яку переживає один з подружжя,
часто є випробовуванням на «міцність» та розуміння один одного.
Друга за рівнем показників шкала – «любов», для чоловіків цінність –
(8,2) доступність – (6,8); у жінок: цінність (7,4), доступність (5,5); та
«здоров’я» –для чоловіків: цінність (6,8) та доступність (4,4); для жінок:
цінність (8) доступність (4,9). Значну відмінність у показниках між цінністю
та доступністю пояснимо

ситуацією безробіття, втрати

статусу та

«неповноцінністю» одного з партнерів подружжя. Ситуація безробіття часто
є причиною конфліктів, непорозумінь та розлучень у сімейних відносинах.
Вчений Г. Золотухін пише: «Оскільки Єві призначено було піклуватися про
продовження роду Адамового, то їхні статеві ознаки були наслідком
розподілу цілого. Отже, жодна стать не є повною без своєї половини». [1,193]
Для людини, яка переживає втрату роботи підтримка близьких є досить
важливою, але часто безробіття і є поштовхом до незгод.
Виявлено, що найнижчими цінностями є «краса природи і мистецтва»:
за цінністю у чоловіків (1,6), доступність(4,3); в жінок – цінність (2,3),
доступність (5,5). Означена цінність є вищою в показнику доступності як для
безробітних

чоловіків,

так

і

жінок,

оскільки

дані

цінності

не

є

актуалізованими і не виконують ролі ціннісних орієнтацій. Зазначимо шкалу
«активне діяльне життя», де в чоловіків (4,7) та жінок (2,9) переважає
цінність над доступністю: чоловіки – 2,4, жінки – 1,3. «Активне діяльне
життя» для безробітних пов’язане з почуттями, переживаннями, можливістю
самовизначення та подолання обмежень. Цілеспрямована активізація
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особистісного потенціалу, ресурсами якої є механізми усвідомленої
саморегуляції активності з одного боку, та досвід активності, накопичений в
процесі життя, з іншого. Саме ці ресурси повинні бути покладені в основу
діагностичної та тренінгової роботи з особами, які переживають втрату
роботи. Дані показники шкали є мірою самопобудови особистістю власного
життя, що детерміноване рівнем сформованості власної системи ціннісних
потреб та системи саморегуляції поведінки людини. Однак критичність
ситуації безробіття суттєво впливає як на компоненти особистого досвіду,
так і на здатність особистості до саморегуляції в кризових ситуаціях.
Шкала «матеріальне й забезпечене життя» є цінним для чоловіків (5,9) і
жінок (4,9), та недоступним для обох груп обстежуваних (3,2). На сьогодні
представники обох статей поступово втрачають такі морально-етичні
загальнолюдські цінності, як щирість, доброзичливість, тепло, терпеливість,
любов, ніжність, ласку, комунікабельність та вміння досягати компромісів.
Це призводить до росту тоталітарної психології, авторитарного стилю
сімейного

спілкування,

агресії,

нетерпимості,

байдужості

та

навіть

жорстокості, а часто і втрати особистого достоїнства. Прикладом чого є ріст
злочинності серед молоді. Зародження нових відносин неможливе без
усунення різних перепон на шляху до становлення гармонійного розвитку
чоловіків та жінок як самодостатніх та самоактуалізованих особистостей
демократичного суспільства.
Основним показником відображення неузгодженості в мотиваційноособистісній сфері є рівень дезінтеграції. Середні показники для чоловіків –
36,5 і жінок – 37,0. Це вказує на середній рівень дезінтеграції у чоловіків і
жінок, що свідчить про незадоволеність теперішньою життєвою ситуацією,
блокування основних потреб, внутрішній дискомфорт, конфліктність, а
також про рівень самореалізації, внутрішньої ідентичності, інтегрованості,
гармонії. Виявлено, що рівень дезінтеграції має тенденцію до змін, яка
пов’язана з віковими особливостями досліджуваних. Так, виявлено, що у
молодих жінок (з 19 до 29 років) рівень дезінтеграції високий (39), та з віком
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(з 30 до 59 років) він спадає (29,64). А в мужчин навпаки спостерігаємо ріст
дезінтеграції. Це пов’язано з тим, що з віком жінки присвячують себе сім’ї,
дітям, онукам, а чоловіки в зрілому і старшому віці, підсумовуючи свій
статус, положення, схильні переживати неповну самореалізацію. Іншими
словами, з віком у мужчин спостерігаються тенденції до надлишку, в
ціннісній сфері, що підтверджується ростом внутрішніх вакуумів від
загального показника дезінтеграції.

Рис .2. Динаміка змін показників дезінтеграції у досліджуваних
залежно від їх віку
Варто зазначити, що паралельне зниження цінності і доступності в тій
чи іншій сфері суттєвого впливу на дезінтеграцію в системі цінностей не
здійснює. В той час як одностороннє зниження цінності чи ізольований ріст
доступності тієї чи іншої цінності веде до внутрішнього вакууму (ВВ), а ріст
цінності, не забезпечений ростом доступності й не підкріплений падінням
значимості, призводять до зростання внутрішнього конфлікту (ВК).
Отже, за нашими результатами ми можемо зробити наступні висновки:
такі цінності, як творчість, краса природи і мистецтва, є найдоступнішими, в
той час як матеріально забезпечене, щасливе сімейне життя, цікава робота,
впевненість у собі є найменш доступними цінностями.
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З віком знижується актуальність і доступність свободи у вчинках та
діях, але підвищується доступність щасливого сімейного життя, зростає доля
внутрішніх вакуумів у мотиваційно-ціннісній сфері.
Ціннісні орієнтації умовно згруповано у чотири блоки:


«Професійна самореалізація», (1. Активне діяльне життя, 3.

Цікава робота, 12. Творчість);


«Матеріальний добробут» (2. Здоров’я, 4. Краса природи та

мистецтва, 6. Матеріально забезпечене життя);


«Сімейне благополуччя» (5. Любов, 11. Щасливе сімейне життя,

7. Хороші друзі);


«Самоефективність» (8. Впевненість у собі, 9. Пізнання, 10.

Свобода).
Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій, що об’єднано у чотири
блоки у чоловіків та жінок подано на рис. 3.

40

37
33

35

31

30

30
25
20
15

19

18

19

15

14

12

11

10

11

Чоловіки
Жінки

8

7

5

5

2

0
ВК

ВВ

Професійна
самореалізація

ВК

ВВ

Матеріальний
добробут

ВК

ВВ

Сімейне
благополуччя

ВК

ВВ

Самоефективність

Рис. 3. Порівняльний аналіз прояву внутрішньоособистісного
конфлікту та внутрішньоособистісного вакууму
у безробітних залежно від статі
Примітки: ВК – внутрішній конфлікт; ВВ – внутрішній вакуум
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Результати, подані на рис. 3, засвідчують, у чоловіків найбільш
значущим є блок «Професійна самореалізація», де внутрішній конфлікт і
внутрішній вакуум мають найвищий показник, тобто активне життя, цікава
робота

і

творчість

є

найпоширенішими

джерелами

переживань

досліджуваних.
Необхідно констатувати, що внутрішній конфлікт і внутрішній вакуум
вкрай індивідуальні в різних випробуваних за однакового їх змісту і
вираження.
В жінок найвищими показниками переживань внутрішнього конфлікту
є блоки «сімейне благополуччя» і «матеріальний добробут», що вказує на те,
що для жінки значною соціальною роллю вважається роль домогосподарки,
матері. Жінці належить бути в приватній сфері життя – дім, народження та
виховання дітей, відповідальність за взаємовідносини в сім’ї.
Чоловікам належить включення в суспільне життя, професійна
успішність, відповідальність за забезпечення сім’ї, тому в чоловіків високі
показники внутрішніх конфліктів у сфері «професійна реалізація» та
«сімейне благополуччя».
Результати засвідчили, що такі цінності, як впевненість у собі, свобода
від внутрішніх протиріч, сумнівів, пізнання, можливість удосконалення своєї
освіти, кругозору, загальної культури, інтелектуального розвитку, свобода,
незалежність у вчинках і діях, жінки доволі часто називають як нереалізовані.
Високий

показник

внутрішніх

вакуумів

чоловіків

«професійна

реалізація» – це одна з важливих сфер для мужчини, яка відповідає
гендерним стереотипам у нашому патріархальному суспільстві. Він
забезпечує сім’ю, звідси значимість і проблемність грошового питання,
цілеспрямованість, тверда воля. Вона – берегиня домашнього вогнища,
звідси терпеливість, уміння прощати, мудрість. Збігання сфер «професійна
реалізація» у чоловіків та «матеріальне благополуччя» у жінок нами
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трактується як цінний атрибут сучасних взаємовідносин між чоловіком та
жінкою.
Логіка нашого дослідження передбачала також якісний аналіз проявів
внутрішньоособистісних вакуумів та внутрішніх конфліктів за методикою
«Сім станів». З метою визначення специфіки емоційної регуляції в умовах
внутрішнього конфлікту і внутрішнього вакууму, що виявляються з
допомогою даної методики, досліджуваним пропонувалося дати оцінку
власним емоційним переживанням у сферах, де в них є внутрішній конфлікт
чи внутрішній вакуум за семи станами. (внутрішній конфлікт, внутрішній
вакуум, внутрішня тривога, сум, апатія, внутрішній спокій, внутрішній
комфорт).

Рис. 4. Особливості прояву домінуючих станів у безробітних залежно
від статі
Примітки: ВК – внутрішній конфлікт, ВВ – внутрішній вакуум, ВТ–
внутрішня тривога, С – сум, А – апатія, ВС – внутрішній спокій, В КОМ –
внутрішній комфорт.
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Найвищими

показниками

шкали

внутрішнього

конфлікту

є

«внутрішній спокій» у чоловіків (5,1) та «внутрішній комфорт» у жінок (5,0),
які відносяться до емоційно-позитивних станів. Це зумовлює здатність
переживати позитивні почуття стосовно самих себе, вміння приймати себе
такими якими вони є, прийняття своїх позитивних та негативних
характеристик, задоволеність умінням реально дивитися на свої успіхи та
невдачі. Внутрішній комфорт чітко проявляється в динамічному аспекті
тривалості безробіття, коли відбувається адаптація до ситуації безробіття,
примирення

з

невдоволеністю

життєвою

ситуацією

та

здійснення

внутрішньої інтеграції особистості.
Як бачимо з наведених результатів, у жінок інтенсивність емоційного
реагування вища, ніж у мужчин. Хоча середні показники негативного
емоційного

реагування

перевищують

позитивне

реагування

на

внутріособистісні протиріччя.
Подолання кризи професійного самовизначення можливе шляхом
розвитку психологічної компетентності, розробки альтернативних сценаріїв
професійного

життя,

підвищення

професійної

активності,

створення

оптимістичної професійної перспективи, посилення “авторства” свого
професійного життя, визначення нового сенсу професійної діяльності,
узгодження амбівалентних установок і відносин, постійного підвищення
своєї кваліфікації, зниження рівня збереження професійної цілісності
особистості, передбачення можливих труднощів, вимушеного звільнення
тощо.
Узагальнення результатів даного етапу дослідження дозволило зробити
низку висновків:
– Визначено, що надважливого значення у безробітних в системі
ціннісних орієнтацій мають: спілкування, затребуваність, самоствердження.
– з’ясовано, що найвищими показниками шкали внутрішнього
конфлікту є «внутрішній спокій» у чоловіків (5,1) та «внутрішній комфорт» у
жінок (5,0), які відносяться до емоційно-позитивних станів. Це зумовлює
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здатність переживати позитивні почуття стосовно самих себе, вміння
приймати себе такими якими вони є, прийняття своїх позитивних та
негативних характеристик, задоволеність умінням реально дивитися на свої
успіхи та невдачі.
– виявлено, що у досліджуваних рівень дезінтеграції, який є основним
показником відображення неузгодженості в їх мотиваційно-особистісній
сфері превалює середній, а отже це засвідчує про існування певної
незадоволеності

існуючою

ситуацією,

внутрішнього

дискомфорту

та

конфліктності. З’ясовано, що дезінтеграція має тенденцію до змін, що
пов’язано з віковими особливостями досліджуваних. Так, встановлено, що у
жінок (від 19 до 29 років) рівень дезінтеграції високий, та з віком він спадає.
А в чоловіків, навпаки, спостерігається зростання дезінтеграції. Це пов’язано
з тим, що з віком жінки присвячують себе сім’ї, дітям, онукам, а чоловіки в
зрілому і старшому віці схильні переживати неповну самореалізацію.
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Морін О. Л.
м. Київ

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ДО
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
Статтю присвячено уточненню сутності поняття готовності учнів
старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного
навчання. Зокрема автором запропоновано власний підхід до побудови
структури поняття готовності особистості до професійного самовизначення, а
також запропоновано відповідні цій структурі критерії та показники
сформованості цього складного особистісного новоутворення.
Ключові слова: учні старших класів, готовність до професійного
самовизначення, профільне навчання.
Останнім часом відбуваються зміни в галузі освіти, які вимагають
укріплення і розвитку системи профільного навчання, соціалізації учнів з
урахуванням реальних потреб ринку праці. Однак до цього часу не
розроблено

педагогічну

технологію

забезпечення

професійного

самовизначення учнів в процесі профільного навчання. Звідси виникає
протиріччя між вимогами суспільства до рівня професійної підготовки
фахівців

і

відповідно

до

рівня

підготовки

випускників

середніх

загальноосвітніх шкіл та не розробленістю науково-методичних засад
формування професійного самовизначення особистості в умовах профільного
навчання.
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Актуальність проблеми обумовлена ще тим, що Україна не полишає
намагань інтегруватися до Європейського союзу, де профільне навчання
виступає визначальним компонентом змісту освіти. У каїнах Європейського
союзу, профільне навчання передбачає поглиблене професійно-орієнтоване
вивчення певного циклу споріднених предметів. Наприклад, у Швеції
організація навчання відбувається за різними профілями. Учні мають
можливість обирати з 17-ти різних профілів. При цьому для них залишається
можливість переходу з одного профілю на інший. Опанування кожним з
профілів відкриває шлях до навчання у вищих навчальних закладах.
В Італії в кожному з типів навчальних закладів викладаються як
предмети, що відповідають профілю закладу, так і загальноосвітні.
Компонент з предметів за вибором надає учням можливість удосконалювати
знання з обраної галузі шляхом вивчення поглиблених модулів з фаху або
споріднених з ним. Можливим є вибір протилежних до профілю дисциплін
або дисциплін загального характеру. У Великобританії практично усі
предмети у старшій школі, крім релігійної освіти, є за вибором [3].
Підвалини професійного самовизначення особистості формуються ще
під час шкільного навчання, на яке суспільство покладає задачу підготувати
дитину до життєвого самовизначення та самореалізації, в тому числі і у
професійній сфері. Саме в загальноосвітній школі молоді люди роблять
перший у своєму житті вибір напряму майбутнього професійного шляху. Цей
процес являє собою найважливішу складову розвитку особистості і
обов’язковою

умовою

її

подальшої

професіоналізації.

При

цьому

відбувається формування ставлення особистості до себе як до суб’єкта
майбутньої професійної діяльності, а результатом виступає її готовність до
професійного самовизначення, тобто визначення варіантів самореалізації у
певній професійній діяльності в умовах сучасного ринку праці.
Основи виховної концепції формування готовності учнів до вибору
професії були закладені А.Голомштоком. Методи активізації професійного та
особистого самовизначення розроблялися Н.Пряжніковим, методичні основи
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профорієнтації відображені в роботах А.Сазонова, В.Симоненко.
Аналізу вікових особливостей психіки підліткового і юнацького віку,
особливостей самовизначення на цьому етапі життєвого шляху велику увагу
приділяли Л.Божович, Б.Волков, Л.Виготський, І.Кон, В.Крутецкий, Р.Немов,
Л.Обухів та ін. Вивченням виникнення і розвитку ідей диференційованого і
профільного навчання займалися Б.Вульфсон, П Руднєв, Н.Шахмаєв та ін.,
розробці цілей, завдань, підходів, методології диференційованого, в тому
числі, профільного, особистісно орієнтованого навчання присвячені роботи
І.Беха,

С.Броневщука,

І.Волкова,

Г.Глейзера,

Д.Закатнова,

І.Іванова,

В.Орлова, І.Осмоловської, Г.Селевко, І.Унт, І.Якиманської та ін.
Психолого-педагогічні
готовності
Л.Ботяковой,

до

основи

професійного
А.Донецького,

Д.Костянтинівського,

формування

самовизначення
Л.Йовайші,

А.Мордовської,

у

старшокласників

висвітлені

Є.Клімова,

в

працях

О.Колесникової,

Є.Павлютенкова,

А.Федоришина,

І.Чечель, М.Чистякова, С.Чистякової, П.Шавіра і ін.
Проблемам

психолого-педагогічної

підтримки

професійного

самовизначення старшокласників присвячені дослідження О.Журавльової,
А.Журкіна,

В.Михайленко,

Г.Резапкіної,

Н.Родичева,

В.Сахарової,

С.Фукуями та ін.
Окреслена вище проблема потребує перегляду підходів до її
вирішення, відповідно до реалій сьогодення. Суттєвим чинником такого
стану речей є те, що загальноприйняті форми і засоби профорієнтаційної
діяльності, які до цього часу застосовувалися у педагогічній практиці,
застаріли і втратили свою ефективність.
Існуюча технологія професійного орієнтування учнівської молоді у
загальноосвітніх навчальних закладах практично не враховує вплив і
значення профільного навчання в старшій школі на процес професійного
самовизначення особистості.
На нашу думку, модернізацію означеної технології необхідно
розпочинати з певного уточнення понятійного апарату.
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Все, означене вище, визначило мету запропонованої статті – уточнити
визначення, сутність і структуру поняття готовності учнів старших класів до
професійного самовизначення в умовах профільного навчання.
Теоретичні підвалини проблеми формування готовності учнів старших
класів до професійного самовизначення, в межах соціально-педагогічних та
психолого-педагогічних

наук,

закладають

наукові

дослідження

самої

сутності поняття “готовність” та процесів її формування до певного виду
діяльності.
Першооснову будь-якого поняття складає його лексичне значення, яке
тлумачиться у довідниковій літературі. Сучасний словник української мови
(за редакцією д-ра філол. наук, проф. В.Дубічінського), тлумачить поняття
готовність як “бажання зробити що-небудь”, а Новий тлумачний словник
української мови (укладачі В.Яременко, О.Сліпушко) зазначає “готовий,
готов – тобто, по-перше, який зробив необхідне приготування, підготувався
до чого-небудь; по-друге, який висловлює згоду, схильний до чого-небудь;
який знаходиться в стані, близькому до чого-небудь; по-четверте, який вже
склався, набув досвіду, досяг високої майстерності”; “готуватися –
здійснювати підготовку до чого-небудь, мати намір щось робити; вивчати
що-небудь, працювати над чимось із якою-небудь метою, працювати для
підготовки до якоїсь діяльності”. При цьому можна відмітити, що різні
граматичні форми цього поняття позначають і процес (“готуватися”) і
результат (“готовий”, “готовність”) [1].
У

психолого-педагогічній

літературі

велику

увагу

приділено

визначенню поняття готовності людини до виконання певної діяльності.
“Готовність” трактується по-перше, як стійка характеристика особистості, що
діє постійно і включає позитивне ставлення до діяльності, в тому числі
професійної риси характеру, здібності, темперамент, мотивація, знання,
вміння, навички сприяють здійсненню конкретної діяльності, по-друге, як
сукупність факторів, що відображають різні сторони стану людини; фізичну,
нейродинамічні, психологічну. При виконанні конкретної дії ведучої може
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стати одна або кілька цих сторін.
Разом з тим поняття “готовність до професійного самовизначення”,
можна вважати похідним від поняття “готовність до певного виду
діяльності”. Так С.Максименко визначає готовність до того чи іншого виду
діяльності як цілеспрямоване вираження особистості, що включає її
переконання, погляди, ставлення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні
якості, знання, навички, вміння, установки.
Так, К.Платонов, В.Ширінський визначають готовність як інтегральну
якість; В.Ананьєв, С.Рубінштейн як наявність комплексу здібностей;
В.Крутецький, С.Дибін - як синтез певних якостей особистості; М.Дяченко,
Є.Мілерян, Е.Фарапонова - як стан обумовлений стійкими особливостями
людини. Тобто, готовність до професійного самовизначення і до успішної
трудової діяльності за обраною професією названі автори розглядають як
вибіркову активність, яка націлює особистість на майбутню діяльність.
У

працях

М.Дяченко,

Л.Кандибович,

О.Ковальова,

В.Моляко,

Е.Фарапонової готовність визначається як особистісне утворення, до якого
входять мотиваційні, психічні і характерологічні особливості особистості.
В залежності від особливостей теоретичних концепцій автори
виділяють різні види готовності, її складові частини, розрізняють ситуативну
і довгострокову готовність, функціональну і особистісну, загальну і
спеціальну готовність тощо.
Окремі аспекти формування готовності молоді до свідомого вибору
професії розглядаються в роботах С.Богомаза, В.Бондаря, Т.Горюнової,
Л.Йовайши,

Г.Костюка,

В.Куценко,

Г.Левченка,

В.Мадзігона,

Є.Павлютенкова, Р.Пономарьової, А.Сейтешева, О.Тополь, М.Тименка,
П.Шавіра, Н.Шевченко, М.Янцура та ін.
У дослідженнях О.Мельника поняття готовності старшокласника до
самостійного вибору майбутньої професії визначено як системне особистісне
утворення, яке складається з певної кількості компонентів, які взаємодіють,
розвиваються, піддаються

цілеспрямованому формуванню і
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у своїй

сукупності забезпечують самостійний вибір майбутньої професії [4].
Під готовністю старшокласників до професійного самовизначення у
сфері технічної діяльності В.Мачуський розуміє інтегральне особистісне
утворення, яке включає в себе стійке прагнення до професійної роботи у
сфері розробки, виготовлення і експлуатації технічних об’єктів, наявність
спеціальних знань, умінь, навичок, а також комплексу індивідуальнопсихологічних,
забезпечують

психічних
високу

і

характерологічних

ефективність

їх

особливостей,

подальшого

які

професійного

функціонування у даній галузі [5].
Дослідник М.Левітов вказує, що будь-якій діяльності передує
специфічний стан готовності, який він характеризує як здатність чи
нездатність людини до виконання певної роботи.
О.Асмолов розглядаючи готовність до діяльності в контексті смислової
регуляції поведінки, зауважував, що смислова установка являє собою форму
вияву особистісного смислу людини у вигляді готовності до здійснення
певним чином спрямованої діяльності.
Визначає “готовність” як основну фундаментальну умову успішного
виконання трудової діяльності М.Дьяченко. На думку дослідника, готовність
– інтегрована якість особистості, що містить в собі знання, вміння, навички,
обумовлена стійкістю інтересів і схильностей, характеризується позитивним
ставленням до конкретних дій [2].
Поняття “готовність до професійного самовизначення” С.Чистякова
формулює як сукупність морфо-фізіологічних і психологічних особливостей
дитини старшого шкільного віку, що забезпечує успішний перехід від
шкільного навчання до професійного або до професійної діяльності.
Готовність

до

професійного

самовизначення,

на

думку

дослідниці,

обумовлена дозріванням організму дитини, зокрема його нервової системи,
ступенем сформованості особистості, рівнем розвитку психічних процесів
(сприйняття, уваги, пам’яті, мислення) тощо.
При формуванні готовності учнів старших класів до професійного
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самовизначення, вони виступають не об’єктом, над яким здійснюються
цілеспрямовані перетворення, а активним діяльним суб’єктом даного
процесу.
Досягнення готовності до професійного самовизначення визначається
не просто засвоєнням знань і навичок, а формуванням у школяра таких
психічних властивостей, які необхідні для успішного початку професійної
діяльності. Цьому сприяє використання спеціальних педагогічних засобів з
формування професійного самовизначення.
Питанням реалізації цілей і завдань професійного самовизначення
школярів, способам активізації їхніх пізнавальних інтересів, приділялося
багато уваги у вітчизняній та зарубіжній педагогіці.
На

думку

Л.Виготського,

Л.Божович,

П.Шавіра

професійне

самовизначення є основою самоствердження людини в суспільстві. Таким
чином, професійне самовизначення особистості, є результатом складних
психічних процесів: пошуку і сприйняття інформації, роздумів, переживань
тощо. Можна виділити такі обставини, що впливають на професійний вибір
старшокласників: особисті професійні плани учня (або їх відсутність),
здібності, вміння, досягнутий рівень розвитку старшокласника як суб’єкта
діяльності, схильність до тих чи інших видів діяльності, адекватність
самооцінки і як наслідок, рівень його життєвих домагань, здатність до прояву
вольових

зусиль

у

досягненні

професійно

орієнтованих

цілей,

інформованість про світ праці та професій, судження рідних, сім’ї або осіб
які їх замінюють, думка педагогів.
Готовність до професійного самовизначення, на думку В.Михайленко,
визначається

наявністю

когнітивного

та

трьох

практичного.

критеріїв:
Показниками

мотиваційно-ціннісного,
першого

критерію

є

переконаність школярів у соціальній значущості обирається професійної
діяльності, потреба у розвитку професійно важливих якостей і їх адекватної
самооцінки, оціночні судження своїх дій, знаходження і оцінка оригінальних
варіантів реалізації професійного плану. Показниками когнітивного критерію
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є знання про сферу обирається професійної діяльності, трудових процесах,
особливостях конкретної професії, знання способів проектування і реалізації
життєвих і професійних цілей. Практичний критерій оцінюється з придбання
практичного досвіду. наявності професійно важливих умінь.
Як вважає О.Лівітін, готовність до професійного самовизначення являє
собою єдність практичного, морального і психофізіологічного компонентів,
рівень сформованості яких визначається наступними критеріями: озброєність
необхідними знаннями про світ праці, про професії, про себе, загальними та
спеціальними вміннями і навичками; емоційно-оцінне ставлення до
придбаних знань, умінь і навичок, усвідомленість вибору професії.
Таким чином, аналіз накопиченого науково-теоретичного досвіду
розв’язання проблеми, дозволив нам уточнити формулювання поняття
готовність учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах
профільного навчання і визначити його як змістовно-синтетичне особистісне
новоутворення, що формується у процесі цілеспрямованого педагогічного
впливу й забезпечує узгодження учнем знань про зміст і структуру професій,
їх вимог до суб’єкта зі сформованими в процесі розвитку пріоритетними
можливостями

та потребами, а результатом

постає вибір напряму

майбутнього професійного шляху. На нашу думку, це поняття можна
визначати як змістовно-синтетичне особистісне новоутворення тому, що
воно об’єднує численні властивості об’єкта в їхньому взаємозв’язку одним з
одним, що виникає на конкретному етапі розвитку особистості визначаючи
його свідомість, ставлення до себе і до оточуючого світу.
Процес професійного самовизначення особистості є динамічним і
усвідомленим. У ньому усі компоненти взаємопов’язані і взаємозалежні. На
нашу думку, структуру означеного новоутворення особистості складають
пізнавально-рефлективний, мотиваційний і процесуально-результативний
компоненти.
Пізнавально-рефлективний являє собою провідний чинник у створенні
підґрунтя для формування адекватного ставлення учня до себе як до суб’єкта
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професійного самовизначення. Критеріями цього компоненту є глибина і
міцність знань учня про себе, світ праці та майбутню професію.
Показники сформованості пізнавально-рефлективного компоненту
наступні: 1) рівень знань учня про світ праці, про майбутню професію (зміст
діяльності, вимоги до людини, професійно-важливі якості, потреба в ній на
ринку праці); 2) рівень знань власних фізіологічних, функціональних і
психологічних особливостей, їх адекватна самооцінка; 3) розуміння мети,
специфіки профільного навчання і його зв’язок з майбутньою сферою
професійної

діяльності,

знання

про

перебіг

процесу

професійного

самовизначення (наявність резервного і основного професійного плану,
володіння алгоритмом їх самостійного моніторингу та корекції).
Мотиваційний компонент визначається необхідністю і потребою учня у
прийнятті

рішення

щодо

вибору

майбутнього

професійного

шляху.

Критеріями цього компоненту є дієвість інтересів, сформованість мотивів і
змістовність його ціннісних орієнтацій.
Мотиваційний компонент визначають наступні показники:
1) рівень

розвитку

навчальних

(профільних),

пізнавальних

і

професійних інтересів учня;
2) наявність

мотивації

на

профільне

навчання

як

передумову

майбутнього професійного успіху;
3) ставлення учня до побудови професійної кар’єри (соціальна
значимість, престижність й матеріальна забезпеченість), а також ставлення
до навчання і праці загалом.
Процесуально-результативний

визначається

перетворювальною

діяльністю учня, проектною діяльністю, характеризується набуттям ним
практичного досвіду. Критеріями цього компоненту є точність умінь і
навичок, сформованість професійно важливих якостей, необхідних для
обраної професії.
Показниками

сформованості

компоненту є:
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процесуально-результативного

1) навички визначення учнем відповідності професійних вимог обраної
професії власним особливостями особистості;
2) прагнення учня до самовдосконалення, самореалізації, саморозвитку
у себе професійно-важливих якостей відповідно до характеру майбутньої
професії, прагнення до проби сил в процесі проектної діяльності і
професійних проб;
3) рівень навчальних досягнень, який характеризує ступінь прояву
творчого потенціалу, активності і наполегливості під час досягнення
найкращого результату в процесі опанування профілюючими предметами.
Все означене вище, дає змогу лише окреслити і уточнити поняття
готовності учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах
профільного навчання, запропонувати власний підхід до побудови його
структури, а також провести добір і обґрунтування критеріїв та показників
сформованості цього складного новоутворення особистості.
В той же час, проведений в процесі уточнення поняття аналіз
психолого-педагогічної літератури, дає підстави стверджувати, що процес
формування такої готовності має сприяти забезпеченню узгодження
особистістю знань про структуру, зміст і вимоги професій до людини зі
сформованими особистими потребами і можливостями.
Таким чином, сутність змісту процесу формування такої готовності
особистості полягає у забезпеченні відношення дій до мотивів, де відповідні
дії складають спроби учня до професійної самореалізації та активне
сприйняття ним об’єктів, пов’язаних з визначеною сферою професійної
діяльності, а мотивами виступає реакція на невідворотною необхідність
вибору напряму освітньої і майбутньої професійної траєкторії, що
обумовлена ситуацією закінчення навчального закладу та емоційними
переживаннями привабливості та значущості визначеної сфери професійної
діяльності людини.
Зазначені вище теоретичні положення виступатимуть основою під час
проведення лабораторією трудового виховання і профорієнтації Інституту
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проблем виховання НАПН України науково-дослідної роботи з метою
визначення теоретико-методичних засад професійного самовизначення учнів
старших класів в процесі профільного навчання та їх буде враховано під час
обґрунтування змісту і педагогічних засобів здійснення цього процесу.
Передбачається,

що

у

результаті

діяльності

лабораторії

буде

розроблено методику формування готовності учнів старших класів до
професійного

самовизначення

в

умовах

сучасного

профільного

загальноосвітнього навчального закладу, що у перспективі дозволить
науково обґрунтувати і методично забезпечити формування в учнів
ціннісного ставлення до праці і їхнє орієнтування на вибір професії
передусім у інженерно-технічних і робітничих сферах.
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ПРЕСТИЖНІСТЬ ЯК АРГУМЕНТ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ
ПРОФЕСІЇ ТА ЇЇ ДИНАМІКА ПРОТЯГОМ 2008-2010 РОКІВ
Одним із впливових регуляторів розподілення трудових ресурсів у
суспільстві є громадська думка щодо престижності професій. Будучи
інтегральним

показником

соціально-економічного

престижність виступає достатньо

статусу

потужним орієнтиром при

людини,
виборі

майбутньої професії, зумовлює наполегливість в її опануванні, впливає на
вибір місця роботи після завершення навчання, формує образ бажаних
професійних досягнень, стимулює людину до удосконалення професійної
майстерності, підвищення свого кваліфікаційного рівня з метою кар'єрного
зростання. Так громадська думка щодо престижності професій виступає
стихійним профорієнтологом, стихійним агітатором за професію, і через те
містить потенцію регулювання ринку праці. З огляду на цю її потенцію, про
престижність можна говорити як про потужний

ресурс суспільного

розвитку.
Проте, з іншого боку, з орієнтацією на престижність пов'язаний і ризик
гальмування розвитку через невідповідний актуальним запитам економіки
розподіл трудових ресурсів. Цей ризик укорінений в самій онтології
формування уявлень про престижність професій, в суперечностях, які
зафіксовані в механізмі дії громадської думки щодо

уявлень про

престижність, який зазнає впливів у тому числі й тих соціальних груп, які
сьогодні не є визначальними з точки зору перспектив розвитку. Саме
очевидність зазначених невідповідностей на сьогоднішньому ринку праці
зумовлює актуальність обраної теми.
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Метою даної статті є ознайомлення читача з результатами моніторингу
громадської думки щодо престижності професій, як одного з потужних
регуляторів розподілу трудових ресурсів, вивчення впливовості різних
складових ситуації вибору професій та виявлення на їх основі тенденцій і
перспектив розв'язання існуючих на ринку праці проблем.
Отже, нижче аналізуються результати проведеного нами емпіричного
дослідження престижності професій в контексті ситуації професійного
вибору. Дослідження виконувалося протягом 2008–2010 років і відбувалося в
режимі щорічних репрезентативних опитувань громадської думки.
В опитуванні брали участь дорослі громадяни України віком від 18
років і учні 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Серед інших питань, спрямованих на з'ясування особливостей ситуації
вибору професії, нас цікавило, передусім, яке місце в аргументації цього
вибору посідає чинник престижності (диференційована соціальна оцінка, що
приписується видам робіт або професіям, і відображає їх загальну бажаність
чи корисність для суспільства [1; 2]. З цією метою респондентам
пропонувалося запитання “Які з наведених нижче аргументів були (або
будуть) для Вас найвагомішими при виборі професії?”. Проаналізуємо
отримані дані (Табл. 1).
Серед аргументів, які використовуються при виборі майбутньої
професії, більшість дорослих (за даними опитування 2010 р. ) орієнтується на
її цікавість для них, очікуване задоволення від праці (56,3%) та наявність у
себе відповідних здібностей (51,1%).
Для 44,1% дорослих громадян аргументом на користь обрання тієї чи
іншої професії є висока зарплатня, яку можна отримувати, працюючи за
обраним фахом, а для понад третини опитаних (35,5%) – можливість
працевлаштуватися за цим фахом, завжди знайти відповідну роботу.
Престижність як аргумент вибору професії, використовує майже кожен
третій з опитаних (32,7%), що ставить цей чинник на п’яте місце у рейтингу.

212

Аргументація вибору професії школярами у більшості схожа на ту,
якою послуговуються дорослі: найвагомішими і практично однаково
впливовими чинниками є здібності до професії (63,4%) та інтерес до неї
(63%).
Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання: “ Які з наведених нижче
аргументів були (або будуть) для Вас найвагомішими при виборі професії? ”
Відповідь

Учні (%)

Дорослі (%)

’09 р.

’10 р.

’09 р.

’10 р.

60,2

63,4

51,1

51,1

11,6

5,0

8,7

4,7

5,5

7,3

5,4

2,8

–

63,0

–

56,3

27,7

21,6

20,4

17,4

10,1

7,0

9,2

6,8

7,3

7,6

7,1

2,4

36,8

49,0

27,5

32,7

11,6

5,7

11,4

8,9

45,6

49,3

53,0

44,1

14,9

6,9

16,2

11,0

30,7

32,1

38,0

35,5

13,1

6,2

12,5

6,0

18,4

21,4

16,8

17,3

1,0

1,3

1,2

2,1

2,8

3,2

6,6

7,2

маю до неї здібності
невеликий конкурс у навчальний заклад
можливість не розлучатися з друзями
для мене ця професія цікава
порада батьків, рідних
порада друзів, знайомих
думки, ідеї, позиції, що транслюються телебаченням та
іншими засобами масової інформації
престижність професії
продовження сімейної традиції
висока зарплатня
географічне розташування (можливість працювати,
навчатися ближче
маючи цю професію, завжди можна знайти роботу
у цій сфері є знайомі, які допоможуть добре влаштуватися
ця галузь розвивається, отже, можна зробити кар'єру
Інше
важко відповісти

Самовизначаючись щодо майбутньої професії, майже половина
школярів орієнтується на високу зарплатню, що передбачається за виконання
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робіт за фахом (49,3%),

і її престижність (49%). Як бачимо, в системі

аргументації вибору професії сьогоднішніх школярів престижність посідає
доволі впливове (четверте) місце із значеннями, помітно більшими, ніж у
дорослих. Прикметно також, що кількість осіб, які послуговуються
престижністю як аргументом вибору професії, зростає від 2009 до 2010 року,
причому як серед старшокласників ( з 36,8% у 2009 р. до 49% у 2010 р.), так
і серед дорослого населення ( з 27,5% до 32% відповідно).
Респондентам

пропонувалося

також

кількісно

оцінити

низку

компонентів ситуації вибору професії. Оцінювання відбувалося за 6-ти
бальною шкалою. До аналізу залучалися кількісні дані компонентів, оцінених
найвищим балом. Результати аналізу підтвердили, що в ситуації першого
професійного

вибору

нинішні

старшокласники

(Табл. 2)

найчастіше

враховують свій інтерес до професії, очікуване задоволення від такої праці
(50,3% респондентів-школярів зазначили, що враховують цей чинник
найбільше). Значно менше беруться до уваги власні домагання і прагнення
(34,8%), які, і це важливо, випереджають за значенням в ситуації вибору такі
фактори як

наявність здібностей до професії (30,4%) та затребуваність

фахівців на ринку праці (30,9%).
Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання “ Якою мірою Ви враховували
(будете враховувати) перелічені нижче чинники при виборі професії?”
Відповідь

МЗ-1 МЗ-2 МЗ-3 МЗ-4 МЗ-5 МЗ-6
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

інтерес до професії, очікуване задоволення від
такої праці
2,3

7,7

16,5

22,1

50,3

1,1

2,7

12,4

17,4

32,4

34,4

0,8

4,4

10,2

20,1

29

34,8

1,5

12,7

20,5

23,8

19,4

16,9

6,6

25,9

22,8

14,3

9,1

5,7

22,1

власні здібності, їх відповідність вимогам професії
мої домагання (прагну здобути саме цю професію,
надаю їй перевагу перед усіма іншими)
поради старших (батьків, членів родини)
думки однолітків (однокласників, друзів)
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Відповідь

МЗ-1 МЗ-2 МЗ-3 МЗ-4 МЗ-5 МЗ-6
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

зіставлення професійного вибору з моїми
життєвими планами в цілому (мати сім’ю, досягти
успіху, багато подорожувати тощо)
5,4

11,6

23,8

27,6

29

2,7

4,8

15,3

24

31,3

22,2

2,5

4,7

11,9

21,3

28,7

30,9

2,5

мої знання про цю та інші професії
затребуваність цієї професії (оцінка стану ринку
праці)

Дещо іншим, ніж у школярів, було співвідношення компонентів у
ситуації професійного вибору, який здійснювали свого часу дорослі
респонденти (Рис. 1). Для них найвагомішим був інтерес до професії, хоча і
дещо нижчого рівня, ніж у нинішніх старшокласників (41,8%).
Надаючи перевагу певній професії, дорослі більше орієнтувалися на
відповідність їй власних здібностей (34,7%) і на затребуваність професії
(29,3%), ніж на особисті прагнення (26,3%).
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Рис. 1. Врахування складових ситуації вибору професії дорослим населенням
і школярами в 2010 р. (у відсотках тих, хто враховував компоненти
найбільше)
З-поміж складових ситуації вибору професії звернемо увагу і більш
докладно проаналізуємо міру врахування громадянами такого її компоненту
як затсребуваність професії на ринку праці.
З попереднього аналізу видно, що кількість респондентів, які
враховують (враховували) його найбільшою мірою, серед дорослих
респондентів і опитаних старшокласників, будучи приблизно однаковою
(29,3% і 30,9% відповідно), не сягає і третини. Ще більш показовим є
порівняння цього показника із значеннями чинника престижності: якщо у
дорослих обидва мають схожі значення (32,7% престижність і

29,3%

врахування затребуваності професії на ринку праці), то щодо учнівської
вибірки зіставлення викриває очевидну перевагу останнього (30,9% проти
49%). Навряд чи це може бути підставою для оптимістичного прогнозу щодо
змінення ситуації на ринку праці з розподілом трудових ресурсів у
найближчій перспективі. Змінення ситуації вочевидь потребує спеціальних
заходів, які б враховували, зокрема, діючі сьогодні в цій сфері соціальнопсихологічні чинники.
Поглянемо тепер на ситуацію, залучивши до аналізу рейтинг
престижності професій, яким він постає з оцінок громадян. До списку
оцінюваних професій нами було включено ті з них, що за даними Державної
служби зайнятості мали найбільшу кількість вакансій в кожному з дев'яти
розділів Національного класифікатора професій України (дефіцитарні
професії) [3; 6] та найвищі рейтинги за шкалою Українського стандарту
престижності за даними опитування 2009 р. [5]. Очікувано список
найпрестижніших професій у 2010 р. очолили статусні професії – директор
великого підприємства, народний депутат України, керуючий банком, суддя,
нотаріус,

лікар-стоматолог.

Найпрестижнішими

серед

дефіцитарних

професій, як і в 2009 році, виявилися державний службовець і головний
бухгалтер.
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Усередині групи найпрестижніших професій протягом досліджуваного
періоду спостерігалися певні зрушення: так, у 2010 р. директор великого
підприємства за рівнем престижності випередив народного депутата України,
позиція керуючого банком виявилася

престижнішою за таку юридичну

спеціальність як суддя. Тобто означилася тенденція переважного зростання
престижності професій вищого рівня у виробничій і фінансовій сферах на
противагу

професіям,

пов’язаним

із

політикою,

законодавством

і

правочинством.
Оцінювання дорослими громадянами престижності дефіцитарних
робітничих професій виробничої сфери відносить їх до середнього рівня,
який протягом 2009 – 2010 років виявляє позитивну тенденцію до зростання
[4]. Важливо, однак, зазначити, що молодими людьми 18–29 років робітничі
професії оцінюються у середньому на пів-бала нижче, ніж старшим
поколінням. Це, на нашу думку, виявляє вагомий негативний зворотній вплив
громадської думки молоді щодо престижності робітничих професій на
зростаючий дефіцит робітничих кадрів у країні та ефективну зміну поколінь
на виробництві.
Певним ресурсом для інституціоналізованих суб'єктів, що здійснюють
професійну підготовку, зокрема робітничих кадрів, тут може стати ставлення
суспільства до так званих інтегрованих професій, у яких поєднано різні
профілі підготовки: як показують дані дослідження, серед дорослих
позитивно ставляться до таких професій 75,2%, серед учнів – 62,3%.
Непрямо впливовість престижності як чинника вибору професії
підтверджують і дані, що презентують структуру схильностей до професії (за
типологією

Є. Климова) сучасних старшокласників. Її в цілому можна

характеризувати як невідповідну потребам ринку праці, адже серед опитаних
учнів найбільш вираженою виявилися схильності до професій типу
"людина – людина" (4,6 бала за відповідною методикою), "людина –
художній образ" (4,4), "людина – знакова система" (4), що явно переважають
показники для типів "людина – техніка" (3,6) і "людина – природа" (2,9).
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Вибір професії відбувається в соціальному просторі, де функціонують
суспільні уявлення, стереотипи щодо трудової сфери самоздійснення
людини, відіграючи роль певних орієнтирів. Вони справляють свій вплив на
професійне самовизначення людини і їм буває важко протистояти. Для
виявлення цих суспільних орієнтирів і стереотипів масової свідомості
як суб’єктивно-об’єктивного компонента проблеми зростання дефіциту
робітничих професій нами в опитуванні 2010 року було використано набір
суджень. Аналіз ставлення громадян до них фіксує досить суперечливий
характер усвідомлення громадськістю реалій ринку праці та професійної
сфери в країні, яка переживає ринкові трансформації. З одного боку, можна
говорити про розуміння громадянами динамічності професійної сфери, в якій
для розвитку фахівця не може бути якоїсь межі (із судженням "професії
сьогодні

швидко

змінюються,

головне

–

навчитися

постійно

самовдосконалюватися" цілком погодилися 47,1% дорослих і 47% школярів).
З іншого боку привертає увагу висока підтримка громадянами тези "сьогодні
обирають не професію, а рівень споживання, який вона може забезпечити"
(43,9% дорослих і 39,2% старшокласників), яка засвідчує розвиток в
суспільстві споживацьких тенденцій у сфері вибору професії. Зіставляючи ці
дані з дієвістю чинника престижності при виборі професійного майбутнього,
вважаємо, що системою професійної підготовки через її корпоративний
егоїзм не виконуються функція опрацювання стратегій досягнення бажаної
віддачі від професії. Усвідомленню при виборі професії підлягає той факт,
що, отримавши престижну професію, людина може сподіватися на віддачу
від неї у доволі віддаленій від початку професійної діяльності перспективі.
Лише поступово піднімаючись по сходах кваліфікаційних вимог і досягаючи
найвищих рівнів, вона може забезпечити собі бажаний рівень споживання.
Додамо, що зовсім невелику підтримку мають такі важливі з точки зору
розв’язання проблеми зростання дефіциту трудових ресурсів настановлення,
як "робітнича професія – це те, що може годувати все життя" (цілком згодні з
ним 27,7% дорослих і 23,4% старшокласників), "починати свій трудовий
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шлях треба з робітничої професії, навіть якщо мрієш про великі досягнення"
(25,1% дорослих і 23,9% учнів), "найпочесніша праця – це праця хлібороба"
(20,9% дорослих і 14,6% школярів).
Отже, підсумовуючи сказане вище, зробимо висновки:
Престижність є потужним орієнтиром при виборі професії. У цій своїй
функції вона, з одного боку, виступає механізмом зростання потенціалу
особистості і суспільства в цілому, з іншого – створює ризики виникнення
дисбалансів на ринку праці через невідповідний його потребам розподіл
людських ресурсів та незреалізованості потенціалу особистості.
Результати

проведеного

емпіричного

дослідження

засвідчують

негативний зворотній вплив громадської думки, зокрема молоді, щодо
престижності робітничих професій на дефіцит робочих кадрів, який
підтверджується статистикою Державної служби зайнятості щодо потреби
України у трудових ресурсах, та ефективну зміну поколінь на виробництві.
Вагомість престижності як аргументу вибору професій для сучасних
старшокласників у поєднанні із зафіксованим в дослідженні низьким рівнем
врахування ними реальної затребуваності професії, що обирається, ринком
праці дає підстави для невтішних передбачень щодо збереження існуючих
проблем незбалансованості ринку праці.
Невідповідна запитам ринку система аргументації вибору професій,
особливо старшокласниками, підтримується певними функціонуючими у
суспільстві орієнтирами у сфері трудової діяльності та стереотипами масової
свідомості, серед яких доволі проявленою є споживацька позиція у сфері
вибору

професії.

Не

підтримана

проактивною

позицією

держави,

роботодавців прогресивна (і провідна за кількісним виразом) мотивація на
самовдосконалення в професії упродовж життя, не зможе суттєво вплинути
на ситуацію на ринку праці.
Стратегічний рівень розв`язання проблем розподілу трудових ресурсів
(органи державного управління, система професійної освіти, Державна
служба зайнятості України, об`єднання роботодавців тощо)
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потребує

ухвалення рішень на підставі урахування актуальної і прогнозованої
громадської думки щодо престижності професій, суспільних орієнтирів у
сфері праці, реконструкції

стереотипів масової

свідомості

у сфері

професійного самоздійснення, формування адекватних уявлень у суспільстві
про стан та тенденції щодо затребуваності трудових ресурсів різної
професійної спрямованості.
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м. Донецьк

ТРЕНІНГ-ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ:
«ЖІНКА І ПРАЦЯ, В ПЕРІОД ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ»
«Коли людина
не вірить в себе –
Життя не вірить в неї.
Цю помилку треба
Негайно виправлять!»
А. Адлер
Мета: «Надання психологічної допомоги у ситуації безробіття.
Формування у жінок позитивної самооцінки, та активних дій до пошуку
роботи.»
Цільова аудиторія: для безробітних жінок, віком від 35 років (за
спостереженням аудиторія від 35 років найбільш на сьогодні уразлива)
Тривалість тренінгу –практикуму: 3 години.
Програма тренінгу
Проведення І- БЛОКУ вправ, спрямованих на налаштування учасників
групи до активної та відвертої співпраці.
Вправа: № 1 « Моє ім’я – це Я!»
Вправа: № 2 « Три правди про себе»
ІІ. Визнання складових бар’єрів, на шляху професійної реалізації.
Проведення ІІ - БЛОКУ вправ, спрямованих на визначення та аналіз
складових бар’єрів на шляху професійної реалізації.
Вправа: №1 « Коли я думаю про себе…»
Вправа: №2 « Я керую своїми страхами! »
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Аналіз висновків у формі дискусії
ІІІ. Психологічні засади впевненості в собі…………….…...
Проведення ІІІ - БЛОКУ вправ, спрямованих на роботу з самооцінкою
людини , її впевненості у власних бажаннях.
Вправа: №1 «Асоціація»
Вправа: №2 «Мої три сильних складових характеру»
Вправа: №3 «10 приоритетних умов моєї майбутньої роботи»
Аналіз висновків у формі дискусії.
ІV . Засоби сприяння і прийняття кар’єрних змін …………
Проведення ІV - БЛОКУ вправ, спрямованих на сприяння життєвого
процесу змінювання.
Вправа №1 «Небувальщина»
Вправа: №2 «Що таке змінювання? І в чому його користь?»
Вправа: №3 «Мрія за одну хвилину»
V. Заключна частина ………………………………………………
Резюмування підсумків тренінгу-семінару.
Вправа: №1 «Мудрість яка допомагає мені жити»
І. Вступна частина (організаційна)
Ведучий презентує себе учасникам групи і повідомляє тему тренінгу практикуму та його цілі. Дає коротку інформацію, що таке тренінг взагалі,
створює умови для сприятливої атмосфери заняття, налаштовує учасників на
активну співпрацю і відвертість. Пропонує відключити, на період участі в
тренінгу, свої мобільні телефони.
Акцентує увагу на тому, що метою цього тренінгу є - активізація зусиль
присутніх жінок на самостійне та успішне працевлаштування.
1.1. Інформація про семінар-тренінг.
Оголошення мети проведення семінару, визначення часу тренінга, та
основних його форм проведення. Вправи проводяться у сюжетно - ролевій
формі.
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1.2.

Прийняття правил тренінгу.

Оголошуються класичні правила, за якими буде працювати група, які
можуть бути

доповненні за бажанням тренінгової групи. Усі правила

мають дію впливу лише тимчасово, на час роботи тренінгового заняття,
кожне правило ведучий пояснює групі і обговорює.
Основні тренінгові правила:
1. Доброзичливе відношення до кожного учасника тренінгової
групи.
2. Прийняття форми спілкування: «ТИ » - «ВИ ».
3. Не критикувати будь - кого із учасників групи.
4. Говорити тільки від себе, свого прізвища.
5. Активна і відверта участь кожного присутнього.
6. Спілкування по принципу «Сьогодні і зараз».
7. Збереження конфіденційності.
І. Знайомство учасників
Проведення І- БЛОКУ вправ, спрямованих на налаштування учасників
групи до активної та відвертої співпраці.
Вправа: № 1 « Моє ім’я – це Я!»
У зошиті або записнику, кожний учасник тренінгу записує своє ім’я у
стовпчик і на кожну літеру свого імені дає собі характеристику, зауважте,
що не обов’язково щоб слово починалося з тієї літери яка написана в черзі.
Приклад:
Г – активна
А – гарна

Н – турботлива

Н – надійна

А - позитивна

Головне, щоб кожна людина уявила себе такою
«бачить»!
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якою себе

Вправа: № 2 « Три правди про себе»
В усній формі миттєво, кожному учаснику пропонується уголос
розповісти про себе три любі короткі інформації. Але справа в тому, що
одна із запропонованих інформацій повинна бути вигаданою і лише одна.
Послідовність

вигаданої

інформації

не

має принципового

значення.

Необхідно уважно усій групі слідкувати за «оповіданням» добровольця, щоб
потім вгадати де була правда, де ні (іноді добровольця визнає ведучий) .
Рефлексія: Що саме допомогло Вам вгадати правдивість інформації:
Інтуїція? Досвід? Міміка чи жести?
Коментар: Ця вправа допомагає людині налаштуватися на вміння
«читати» невербальну мову людини, придбання цієї навички стане в нагоді
при проходженні співбесіди.
ІІ. Визнання складових бар’єрів, на шляху професійної реалізації.
Проведення ІІ - БЛОКУ вправ, спрямованих на визначення та аналіз
складових бар’єрів на шляху професійної реалізації.
Вправа: №1 « Коли я думаю про себе…»
Учасникам пропонується письмово продовжить незавершені речення,
а потім їх уголос прочитати:
1) Коли я думаю про себе, відчуваю гордість…
2) Коли я думаю про себе ,інколи жахаюсь…
3) Коли я думаю про себе, починаю хвилюватися…
4) Коли я думаю про себе, іноді посміхаюсь…
5) Коли я думаю про себе, точно знаю…
Рефлексія: Головною метою цієї вправи є мотивація уваги учасників
тренінгу на себе, мотивувати

більш глибше пізнавати

себе, свої

можливості, спроба прийняти себе «таким як є». Ведучий повинен

дуже

обережно і тактовно допомогти особистості навчитися не соромитись
своїх почуттів, досягнень і більш вірити У СВІЙ ПОТЕНЦІАЛ.
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Вправа: №2 « Я керую своїми страхами! »
У дискусійному форматі, ведучий тренінгу на прикладі попередньої
вправи( питання №2: Коли я гадаю про себе, інколи

жахаюсь…) пропонує

групі обговорити такі питання:


Чого кожний із присутніх більш за все боїться у своєму житі?



Чи є у відчутті страху щось конструктивно-позитивне?



Як можна керувати своїм страхом?

Рефлексія:

Головна

мета

цього

завдання

-

пояснити

людям

безглуздість «принципу СТРАУСА», що наші страхи не усувають проблему,
а лише відстрочують, а частіше усугубляють її рішення.
Приклад: Страх не знайти роботу блокує свідомість пошуку її
варіантів. Тому має сенс ранжирувати поетапність процесу можливого
працевлаштування. В першу чергу, визначити усі можливі для розгляду
вакансії, враховуючи своє бажання, освіту, свій досвід, та актуальність на
ринку праці.
ІІІ. Психологічні засади впевненості в собі
Проведення ІІІ - БЛОКУ вправ, спрямованих на роботу з самооцінкою
людини, її впевненості у власних бажаннях.
Вправа: №1 «Асоціація.»
Серед учасників тренінгової групи

пропонується вибрати одного

добровольця (якого також може визначити самостійно ведучий

тренер),

який повинен за допомогою асоціативних питань, вгадати кого із присутніх
учасників загадала тренінгова група.
Приклад: - Скажіть будь ласка, коли б ця людина обирала для себе
картину, то що на ній було намальовано?
Якщо уявити час доби, то який це час: ранок, день, вечір, ніч?
Рефлексія: Головна мета, цього завдання, спробувати вгадати звички
людини, налаштуватись на її внутрішній світогляд.

Дати змогу

«добровольцю», так і іншим, можливість, за власним бажанням, відчути
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кожного учасника групи, і таким чином, можливо кожну людину взагалі.
Бути зацікавленим у своїй особистості та особистості будь якого
можливого співрозмовника.
Вправа: №2 «Мої три сильних складових характеру»
Створюється два кола, із учасників тренінгової групи, одне
внутрішнє, навколо нього, друге, зовнішнє.
Учасники становляться обличчям друг напроти друга.
Члени зовнішнього кола спочатку говорять внутрішньому колу
протягом 30 секунд

компліменти, переміщуючись за годинниковою

стрілкою, потім міняються місцями, внутрішнє коло стає зовнішнім.
У такій послідовності, проводиться другий етап вправи.
«Зовнішнє» коло, протягом однієї

хвилини, глядячи в очі людині

навпроти себе, у голос називають три сильних складових свого характеру. І
знову зміна послідовності, одного «кола» з другим.
Рефлексія: Головна мета цієї вправи - надати можливість кожній
людині побачити в собі, нагадати собі, свої сильні риси характеру, котрі
неодноразово раніше допомагали рухатися по життю далі.
Вправа: №3 «10 приоритетних умов моєї майбутньої роботи»
Групі пропонується у своїх записниках, або зошитах, у стовпчик
пролічить і записати 10 приоритетних умов своїй майбутньої роботи.
Рефлексія: Частіше за усе, ця вправа допомагає людині замислитись
над

своїм

справжнім

бажанням

працевлаштуватись,

а

також,

передивитись свої вимоги, враховуючи свої бажання, освіту, можливості і
сучасну потребу на ринку праці.
Аналіз висновків у формі дискусії.
ІV . Засоби сприяння і прийняття кар’єрних змін …………
Проведення ІV - БЛОКУ вправ, спрямованих на сприяння життєвого
процесу змінювання.
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Вправа №1 « Небувальщина»
Учасникам пропонується протягом однієї хвилини відповісти на
питання, вигадавши дві відповіді на одне питання.
Приклади запитань:
- Коли б я був(ла) президентом нашої країни, що б від мене
залежало?...
- Коли б я був(ла) директором того підприємства звідки
мене вивільнили, що б я зробила для запобігання скорочення
чисельності штату? ...
- ЯК це бути метеликом?
Рефлексія: Це добрий спосіб спрямувати свої думки у новому
напрямку, побачити новий варіант рішення у любій проблемі. З іншого боку
зазирнути на поточні проблеми.
Вправа: №2 «Що таке змінювання ? І в чому його користь?»
Інформаційна сесія
У житті все тече, все міняється, і не завжди ми можемо адекватно
(об'єктивно) без страху і незадоволеності приймати ці зміни.
Для успіху кожній людині необхідно адекватно сприймати зміни і
завжди знаходити плюси в будь-яких змінах, що відбуваються у житті.
«Зміни - це непіддатливий точним розрахункам інтерактивний
процес». Тоні Турілл
(Інтерактивний означає той, що ґрунтується на соціальній взаємодії.)
Іншими словами, мир навколо нас не стоїть на місці. Ми міняємося,
і все навколо видозмінюється. Унаслідок чого людині потрібно уміти не
боятися змін і вчитись швидко адаптуватися, а значить -

уміти

бачити, що позитивного в собі несе процес змін.
Розберемо етапи реагування на процес змін:
1.

Всі зміни в житті потрібно зрозуміти, усвідомити, що вони несуть

у Ваше життя, Вашу душу.
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2.

Визначитися, що Вас в цих змінах насторожує:



страх перед невідомістю;



боязнь негайної адаптації Вас в новій ролі, в новій якості.

3.

Необхідно

управляти

негативними

емоціями,

аналізуючи

висновки подій.
4.

Не пускати відчуття попереду висновків.

У узді здорового глузду негативні емоції перетворюйте на позитивні і
Ви усвідомите, що процес змін – це не означає – гірше або погане, а лише
час попрацювати зі своїми думками!
5.

Прийміть за аксіому: Життя без змін неможливе!

6.

Людина повинна навчитися самостійно себе ПІДТРИМУВАТИ!
Аналіз висновків у формі дискусії.
Вправа: №3 « Мрія за одну хвилину»

Ведучий пропонує групі на аркуші А4, протягом однієї хвилини після
його умовної команди записати свої мрії, але не всі, а лише тільки ті, які для
них важливі протягом найближчих трьох років.
Рефлексія: Вчимося задавати цілі, мріяти!
V. Заключна частина ………………………………………………
Рефлексія підсумків тренінгу - практикуму.
Вправа: №1 « Мудрість, яка допомагає мені жити»
Ведучій висловлює свою вдячність кожному учаснику групи за відверту
співпрацю і пропонує на останок обмінятися «мудрістю» яка допомагає
даній людині жити у важкий для нього час.
Шукати роботу, яка приноси радість, - теж саме, що розшукувати
скарб!
Озброївшись картою, ВИ відряджаєтесь у винахідливу подорож до
знахідки самого себе! скарб завжди скритий всередині вас, пам’ятайте це!
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Ортікова Н.В.
м. Київ

РОЗВИТОК КОНКУРЕНТО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ЯК
КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР У ЗАПОБІГАННІ БЕЗРОБІТТЮ СЕРЕД
МОЛОДІ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
У статті розкривається проблема визначення змісту поняття “конуренто
значущі якості” як фактору у запобіганні безробіттю серед молоді з вищою
освітою, а також особливостей розвитку таких якостей. Методом експертних
оцінок, на прикладі професій програміста та психолога, визначено
конкуренто значущі якості для представників цих професій. З’ясовано, що
використання в процесі професійної підготовки інтерактивних форм сприяє
розвиткові конкуренто значущих якостей.
В статье раскрывается проблема определения содержания понятия
“конкурентно значимые качества” как фактора предотвращения безработицы
среди молодежи с высшим образованием, а также особенностей развития
таких качеств. Методом экспертных оценок, на примере профессий
программиста и психолога, определены конкурентно значимые качества для
представителей данных профессий. Выяснено, что использование в процессе
профессиональной подготовки интерактивных форм способствует развитию
конкурентно значимых качеств.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими завданнями.
Проблема безробіття молоді є однією з найбільш актуальних та гострих
проблем сьогодення, тому робота з цією категорією безробітних громадян
завжди була і залишається пріоритетною в діяльності державної служби
зайнятості.
За статистичними даними, серед усіх випускників закладів освіти, що
перебували на обліку в службі зайнятості у 2008 році, найбільший відсоток –
54,3% (у 2009 – 56,5%, у 2010 – 55,9%) склали саме випускники вищих
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закладів освіти. І така тенденція є сталою. Опитування роботодавців
показало, що лише 21,14% з них при прийомі на роботу надають переваги
працівникам віком від 18 до 25 років. Значна частина роботодавців (62,72%)
воліють мати працівників віком від 26 до 30 років. При цьому 72,82%
роботодавців обирають працівника з досвідом роботи за фахом. Випускнику
ж вищого навчального закладу надають переваги відповідно тільки 17,42%
роботодавців.
Розкриваючи зміст проблеми безробіття серед випускників з вищою
освітою, доцільно зосередити увагу на організаційно-психологічних аспектах
професійної підготовки молодого спеціаліста. Справа в тому, що ще під час
навчання у вищому навчальному закладі, як показують дослідження, молода
людина починає сумніватися у правильності вибору професії. Так,
опитування студентів психолого-педагогічних спеціальностей показало, що
мають намір працювати за обраною професією 77,3% опитаних студентів
першого курсу; 17,3% ще не визначилися; і тільки 4,0% не мають такого
наміру. А от серед студентів четвертого курсу лише 50% “мріють”
працювати за обраною професією. Більший відсоток четвертокурсників
(майже вдвічі за першокурсників), які ще не визначилися – 37,9%; а 12,1%
опитаних не мають наміру працювати за обраною професією. Така ситуація
може мати як позитивні, так і негативні моменти. Позитивом можна вважати
те, що за чотири роки навчання студенти набули значну кількість знань,
вмінь,

розширили

свій

кругозір,

і

тепер

більше,

ніж

студенти-

першокурсники, усвідомлюють, в яких галузях можуть застосувати набутий
професійний багаж, включаючи навіть й ті з них, що безпосередньо не
пов’язані з обраною професією. Негатив полягає у тому, що молода людина,
вступаючи до вищого навчального закладу, свого часу не замислювалася про
своє покликання, свою професійну кар’єру, здійснила вибір не усвідомлено,
“аби куди-небудь піти вчитися”, “аби отримати диплом”, “на якій вищий
навчальний заклад у батьків грошей вистачило”, відкладаючи головне “на
потім”, і лише вихід на реальний ринок праці відразу показує, що саме було
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втрачено ще до вступу до навчального закладу та під час навчання.
Відсутність

своєчасного

професійного

інформування,

консультування,

відповідної психологічної підтримки та допомоги на етапі шкільного
навчання з боку педагогічних працівників, батьків, інших компетентних
соціальних структур, як правило, й призводить до того, що молода людина є
психологічно не готовою до здійснення усвідомленого вибору професії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття.
Неправильний вибір майбутньої професії є лише одним із багатьох
факторів, що негативно впливає на майбутнє успішне працевлаштування
молодої людини. Окремим негативним аспектом, в так званій, “системі
неготовності” молодої людини до здійснення трудової діяльності є
відсутність

або

“недорозвиненість”

конкуренто

значущих

якостей,

унікальних характеристик особистості, які є важливими, необхідними для
суспільства з ринковими відносинами, для суспільства, в якому навчальні
заклади спеціалістів випускають забагато, а от робочих місць для спеціалістів
замало, в якому існує конкуренція за право бути кращим і першим. Саме
конкуренто значущі якості сприяють прискоренню працевлаштування та
успішній реалізації особистості на професійному поприщі; надають
можливість бути конкурентоздатним на ринку праці. Розвиток конкуренто
значущих якостей в процесі професійної підготовки, є одним із нагальних
завдань будь-якого навчального закладу, авжеж лише конкурентоздатний
навчальний заклад може випустити конкурентоздатного фахівця.
Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття змісту
конкуренто

значущих

якостей

та

особливостей

їх

розвитку

як

упереджувального заходу у профілактиці безробіття серед молоді на
прикладі професій психолога та програміста.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження

обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
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з

повним

На основі теоретичного аналізу сучасних психолого-педагогічних
праць ми приходимо до висновку, що конкуренто значущі якості особистості
у багатьох дослідників збігаються з якостями успішної, ефективної,
продуктивної особистості у її професійній діяльності.
На

прикладі

психолого-педагогічних

спеціальностей

сучасні

дослідники доводять, що успішний психолог: заповзятливий (В.О.Татенко);
вміє впливати на поведінку інших людей (М.О.Амінов, М.В.Молоканов,
В.О.Олефір); здатний емоційно притягувати до себе людей, спостережливий
(І.А.Мартинюк, Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька); швидко та легко встановлює
контакти з людьми (І.А.Мартинюк, Н.Б.Завіниченко); постійно прагне
професійно саморозвиватися та самовдосконалюватися (М.І.Боришевський,
Л.І.Уманець, І.І.Бондаренко, О.А.Чаркіна), кар’єрного розвитку (І.П.Кончиц);
має нестандартне мислення, гнучку поведінку, стресостійкий (І.А.Мартинюк,
І.М.Цимбалюк,

І.П.Кончиц);

(С.Д.Максименко,
можливостях

І.І.Бондаренко,

(Т.В.Вашека,

(І.О.Баклицький).

швидко

В

адаптується

Н.В.Чепелєва);

Ю.В.Кот);

запропонованому

має

нових

впевнений

високий

переліку

до

рівень

якостей

в

умов
своїх

домагань

дуже

тісно

переплітаються професійно важливі з іншими особистісними якостями. Цей
перелік, на нашу думку, відповідає характеристикам конкурентоздатного
психолога. Отже, під конкуренто значущими якостями особистості ми
розуміємо комплекс професійно важливих та особистісних якостей, що
відповідають актуальним запитам суспільства, і які надають можливість
особистості, при рівних або майже рівних умовах, швидше зорієнтуватися і
адаптуватися в будь-якій професійній ситуації, і проявити себе в якості
спеціаліста більш високого рівня за конкурентів.
У визначенні переліку конкуренто значущих якостей доцільно
використовувати метод експертних оцінок. Цей метод ґрунтується на
припущенні, що на основі думок експертів можна збудувати адекватну
модель майбутнього розвитку об'єкта прогнозування. Тобто, орієнтуючись на
інформацію від компетентних осіб – експертів, які мають глибокі знання про
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предмет чи об'єкт дослідження – ми можемо визначити коло потрібних нам
характеристик. Так, опитавши дві групи експертів – психологів та
програмістів – ми визначили якості, які необхідні успішному психологові та
успішному програмістові в умовах конкуренції.
Для визначення якостей успішного психолога, ми опитали 25 експертів
– успішно працюючих психологів у різних галузях професійної діяльності
(18 психологів, які працюють у державних установах і 7 психологів, які
працюють у приватних організаціях) м. Києва, м. Рівне, м. Черкаси. Усі мали
досвід роботи психологом не менше 5 років. Вік експертів склав від 26 до 51
року. Серед опитаних – 5 осіб чоловічої і 20 осіб жіночої статі. Критеріями
успішності, за визначенням самих експертів, виступили: задоволеність
місцем роботи, заробітною платнею, можливості кар’єрного зростання,
авторитетність, впевненість у майбутньому.
Власне опитування проводилося за допомогою заповнення експертами
спеціального авторського опитувального листа, розробленого на основі
опитувальника О. Ліпмана “Експертна оцінка професійно важливих якостей”.
Фахівцям пропонувався перелік із 50 якостей. Необхідно було оцінити кожну
якість за трьома параметрами, у міру її значущості для професії психолога,
проставляючи поруч з якістю у відповідну клітинку оцінку – 0,1 або 2.
Основними параметрами, за якими оцінювалися якості, виступили: 1) чи є
запропонована якість для професії психолога необхідною, бажаною або
нейтральною; 2) чи є потрібною запропонована якість для професії психолога
завжди, іноді або зовсім непотрібною; 3) чи надає можливість запропонована
якість сучасному психологові обходити своїх конкурентів на професійному
поприщі в значній мірі, в незначній мірі або зовсім не надає.
Під час аналізу результатів дослідження було:
—

вирахувано середню оцінку кожної психологічної якості по всій

групі обстежуваних спеціалістів;
—

обчислено середній бал по кожній групі якостей;
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—

виписано якості, визнані спеціалістами необхідними за кожним із

трьох параметрів (середня оцінка від 1,5 до 2,0);
—

встановлено ієрархію якостей.

Так, для професії психолога в сучасних умовах найнеобхіднішими
виявилися такі якості: спостережливість (2,00), врівноваженість (1,94),
стресостійкість

(1,88),

відповідальність

(1,88),

тактовність

(1,88),

толерантність (1,82), здатність розуміти і прогнозувати поведінку людей
(1,82), здатність до самонавчання та саморозвитку (1,82), уважність
(1,76), емпатійність (1,76), контактність (1,76), аналітичність (1,76),
комунікабельність (1,76), інтуїтивність (1,76). Постійно застосовують у
професійній діяльності психолога, на думку експертів, такі якості:
спостережливість (2,00), врівноваженість (2,00), аналітичність (1,94),
здатність розуміти і прогнозувати поведінку людей (1,94), уважність (1,94),
відповідальність (1,88), доброзичливість (1,82), самоконтроль (1,82),
стресостійкість (1,76), комунікабельність (1,76), емпатійність (1,76).
Перелік якостей, які, за оцінками експертів, в значній мірі допомагають
сучасному психологові обходити своїх конкурентів на професійному
поприщі: енергійність (2,00), цілеспрямованість (1,94), здатність до
самонавчання та саморозвитку (1,94), комунікабельність (1,94), впевненість
у

своїх

можливостях

працездатність

(1,82),

контактність

(1,82),

адаптивності

(1,76),

(1,88),

нестандартність

активність
гнучкість

(1,82),

поведінки

винахідливість

(1,76),

мислення

(1,82),

наполегливість

(1,82),

(1,76),

високий

здатність

рівень

розуміти

і

прогнозувати поведінку людей (1,76), заповзятливість (1,76). Переліки
визначених якостей за трьома параметрами у більшості випадків співпадають,
лише змінюється їх пріоритетність. Так, наприклад, найпріоритетнішими
якостями, які допомагають обходити конкурентів на професійному поприщі,
експертами

визначено:

енергійність,

цілеспрямованість,

здатність

до

самонавчання та саморозвитку, на відміну від якостей, які визначені, як вкрай
необхідні і постійно застосовуються у
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професійної діяльності психолога:

спостережливість, врівноваженість, стресостійкість, здатність розуміти і
прогнозувати поведінку людей.
Для визначення якостей конкурентоздатного програміста було опитано
22 експерти – успішно працюючі програмісти приватних організацій
м. Києва. Середній досвід роботи програмістом не менше 5 років. Вік
експертів склав від 25 до 50 років. Серед опитаних – особи чоловічої статі.
Критеріями успішності, за визначенням самих експертів, виступили:
задоволеність місцем роботи, заробітною платнею, можливості кар’єрного
зростання,

авторитетність,

впевненість

у

майбутньому.

Експертам-

програмістам було запропоновано ідентичний опитувальний лист з переліком
якостей, що й експертам-психологам.
Серед якостей, які постійно або найчастіше використовує програміст на
робочому місці (у міру значущості: від більшого до меншого), експертами
було виділено: прагнення до постійного самонавчання та саморозвитку
(1,86), працездатність (1,82), аналітичність (1,77), відповідальність (1,77),
уважність (1,73), спостережливість (1,68), цілеспрямованість (1,55),
самостійність (1,5), врівноваженість (1,5).
Серед якостей, які допомагають обходити своїх конкурентів на
професійному поприщі експертами-програмістами були виділені такі:
аналітичність

(1,7),

прагнення

до

постійного

самонавчання

та

саморозвитку (1,7), прагнення до успіху (1,74), працездатність (1,74),
відповідальність (1,68), цілеспрямованість (1,68) уважність (1,68), висока
адаптивність

(1,68),

самоорганізованість

впевненість
(1,58),

у

своїх

нестандартність

можливостях
мислення

(1,65),
(1,52),

наполегливість (1,52), комунікабельність (1,52).
Для професії програміста найнеобхіднішими виявилися такі якості:
прагнення до постійного самонавчання та саморозвитку (2,00), уважність
(1,82), аналітичність (1,77), відповідальність (1,77), працездатність (1,77),
цілеспрямованість (1,73), самоорганізованість (1,64), спостережливість
(1,55), дисциплінованість (1,55).
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Таким чином, перелік важливих якостей для професії програміста,
перелік якостей, які програміст постійно використовує на робочому місці і
перелік якостей, які допомагають обходити конкурентів багато в чому
збігаються, змінюється (як і у психологів) лише рейтинове місце якості. Це
підтверджує наше припущення щодо того, що конкуренто значущі якості
поєднують у собі групу професійно важливих та групу особистісних якостей,
які дозволяють бути успішним на ринку праці.
Якщо порівнювати перелік якостей успішного психолога з переліком
якостей успішного програміста, визначений групами експертів, то він досить
різний, оскільки свій відбиток накладає зміст професійної діяльності. А якщо
навіть якості й співпадають, то різними є рівні їхнього розвитку. Наприклад,
комунікабельність є найнеобхіднішою якістю і для успішного психолога, і
для успішного програміста, але рівень розвитку цієї якості у психолога
повинен бути значно вищим за її рівень розвитку у програміста, оскільки ця
якість є професійно важливою саме для психолога – комунікації є змістом
його праці.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Таким чином, одним із важливих завдань ВНЗ є розвиток
в процесі навчання якостей, необхідних для успішної конкуренції випускника
на ринку праці. Адже “розвиненість” конкуренто значущих якостей є тим
фактором, який сприяє ефективній профілактиці безробіття серед молоді з
вищою освітою. Розвиток конкуренто значущих якостей відбувається завдяки
використанню у процесі професійної підготовки інтерактивних форм
навчання.

Інтерактивні

форми

навчання

допомагають

задовольнити

особистісні та суспільні інтереси студента як майбутнього фахівця,
стимулювати

його

конструктивно-критичне

мислення,

розвивати

комунікативні вміння та навички; активізують студентів, пробуджують у них
інтерес і мотивацію, навчають самостійному мисленню і діям, дозволяють
забезпечити природне переведення студентів з одного провідного типу
діяльності (навчальної) на іншу (професійну). Запровадження відповідних
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тренінгових вправ, як однієї з інтерактивних форм навчання, є тією необхідною
умовою, що сприяє розвиткові якостей конкурентоздатної особистості.
Подальші розвідки у даному напрямі полягають у розробці програми
спецкурсу теоретично-практичного спрямування, з елементами тренінгу,
спрямованого на розвиток (або підвищення рівня розвитку) необхідних
конкуренто значущих якостей у представників соціономічних професій, як
найбільш уразливої категорії на ринку праці, та впровадженні його у процес
їх професійної підготовки.
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ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА СІМ’Ї ДО
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ
СТАРШОКЛАСНИЦЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Професійне самовизначення старшокласників є одним із провідних
новоутворень раннього юнацького віку, об’єктивними передумовами якого
виступають мотивація навчальної діяльності в школі, умови виховання в
сім’ї, трудові та інші соціальні установки особистості, що дорослішає
(Є.Клімов,

І.Кон,

М.Рожков,

Д.Фельдштейн

та

ін.).

Становлення

професійного вибору у старшокласників здійснюється також з врахуванням
соціально-економічних,

політичних

і

духовних

перетворень,

що

здійснюються у нашому суспільстві впродовж останнього десятиліття. Ці
перетворення торкнулись і сфери освіти та виховання, де консервативні
тенденції навчальних і виховних технологій змінюються новими підходами.
Часом ці процеси торкаються не лише суб’єктів педагогічної взаємодії
(вчителів і учнів), але й інших соціальних інститутів, які мають відношення
до проблем підростаючого покоління. Сім’я, як найважливіший соціальний
інститут, здійснює суттєвий вплив на особистість дитини і приймає активну
участь в співпереживанні проблем школи на шляху підготовки учнів до
самостійного зрілого життя. Однак педагоги школи не мають чітких
рекомендацій по використанню спільних програм роботи сім’ї і школи з
проблеми професійного самовизначення старшокласників, зорієнтованих на
особливості виховання дітей означеного віку в різних типах сімей. Особливо
складною є ситуація за умови виховання дітей в сільських родинах, оскільки
сучасна сільська родина внаслідок несприятливих для неї соціальноекономічних реалій опинилася в нетиповому становищі стосовно виховання
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дітей і не може самостійно спрямувати дитину на правильний професійний
вибір.
Необхідність пошуку оптимальних шляхів педагогічної взаємодії сім’ї і
школи в процесі підготовки школярів до вибору професії відзначена в працях
російських вчених Н.Калушиної, Р.Капралової, Г.Куцебо, С.Сальцевої та ін.
Питання професійного консультування, що здійснюється в рамках роботи
шкільного психолога і є однією із важливих ланок на шляху взаємодії членів
сім’ї і школи в професійному самовизначенні учнів розкривають Є.Клімов,
К.Платонов, Н.Чистякова та ін..
В Україні провідні позиції з розробки цієї проблеми займають
Н.Побірченко і В.Синявський (м. Київ), які розглядають проблеми психології
профорієнтації та професійного розвитку особистості; Ж.Вірна і М.Коць
(Луцьк), предметом досліджень яких є методичні аспекти профорієнтаційної
роботи

шкільного

психолога.

В.Васильєв

(м.Дніпропетровськ),

який

досліджує проблеми професійного самовизначення дорослого населення;
В.Сидоренко (м.Київ), дослідження якого спрямовані на підготовку студентів
вузів до проведення профорієнтаційної роботи в школі.
Враховуючи актуальність визначеної проблеми, означена стаття
присвячена висвітленню теоретичного аспекту професійного самовизначення
старшокласниць, основних педагогічних підходів до проблеми орієнтації
молодих людей на вибір професії.
Аналіз сучасної літератури засвідчує, що професійне самовизначення
пов’язане з становленням образу «Я» (за І.Коном), розвитком «Я – концепції»
(Р.Бернс, К.Роджерс).
За Р.Бернсом, К.Роджерсом, «Я – концепція» являє собою сукупність
всіх уявлень ідивіда про себе, включає і переконання, і оцінки, і тенденції
поведінки. Тому «Я-концепцію» можна розглядати як сукупність установок,
спрямованих на самого себе.
Виходячи

з

цього,

самовизначення

особистості

вивчається

з

різноманітних позицій: як здатність і готовність людини будувати своє життя
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у

відповідності

зі

Л.Архангельський);

своєю
як

індивідуальністю
здатність

до

(К.Альбуханова-Славська,

саморегуляції

(В.Каташев,

Т.Мальковська) і як спосіб взаємодії особистості і суспільства (Т.Коннікова,
Б.Вульфов).
Найбільш загальним в педагогічній науці є розуміння самовизначення
як «здібності до самостійної побудови свого життя, до осмислення і регуляції
життєдіяльності у відповідності з ціннісними орієнтаціями (за А.Кір’яковою).
Питання самовизначення займають одне з провідних місць в системі
життєдіяльності людини, в нових умовах суспільного життя, коли людина від
стихійного способу життя може перейти до такого, який вона буде визначати
власноруч. Основою самовизначення особистості виступає ціннісно-змістове
самовизначення, тобто визначення себе стосовно загальнокультурних
людських цінностей з метою визначення і обгрунтування власної життєвої
позиції. За М.Гінзбургом, ціннісно-змістове самовизначення породжує і
зумовлює самовизначення особистості в соціальній, професіональній,
сімейній та інших сферах життя суспільства.
Проблему

підготовки

старшокласників

до

професійного

самовизначення розглядаємо, аналізуючи різні аспекти цієї проблеми педагогічні (Н.Бучакова, С.Вершинін), професійно-навчальні (Н.Заруба,
С.Сальцева), соціально-психологічні (Н.Кирій) та економічні (Л.Амірова).
З точки зору нашого дослідження важливі різноманітні підходи до
керівництва вибору професії, які викладені в роботах В.Байметова,
М.Валітова, І.Дяченко, Н.Пряжнікова та ін.
У той же час педагогічні підходи до проблеми орієнтації молодих
людей на вибір професії багато в чому визначаються соціально-економічною
і політичною ситуацією суспільства, а також впливом наукових течій чи
підходів в області педагогіки і психології. Серед них основними є:
1. Директивний чи авторитарний підхід, коли старшокласник не
готовий до вибору професії і пасивний, а педагоги (батьки) нав’язують йому
ті чи інші «готові» варіанти, вирішуючи професійне майбутнє за вихованця
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(Є.Клімов).
2.Просвітницький підхід, який реалізовувався у вітчизняній школі і
педагогіці в ХІХ і ХХ столітті. Він полягає в тому, що вихованцю
пропонуються різноманітні варіанти майбутніх професійних шляхів у
залежності від виявлених ним здібностей. Представником цього підходу є
В.Татіщев, який обґрунтував і реалізував ідею професійних проб як засобу
розумного входження в професію.
3. Діагностичний підхід – його розвиток припав на кінець ХІХ –
початок ХХ століття у зв’язку з розвитком експериментальної педагогіки і
психології. тестології. Його застосування дозволяє визначити окремі
особливості людини чи їх комплекс, співвіднести їх з вимогами тої чи іншої
професії до робітника (професіограмою) і визначити відповідність людини
обраній нею професії.
4. Виховний підхід є традиційним у вітчизняній педагогіці. Виховна
концепція нерідко заперечувала діагностичну і трактувалась як єдино вірна
(Є.Клімов).
5. Диференційний підхід, який передбачає попередню класифікацію
учнів за групами в залежності від їх життєвих і професійних планів і
відповідну виховну роботу в цих групах. Дозволяє проводити роботу з
професійного самовизначення більш цілеспрямовано, і, відповідно, й більш
ефективно.
6. Соціально-профорієнтаційний підхід, який отримав розповсюдження
в соціології; пояснює зумовленість вибору професії не стільки орієнтацією на
ту чи іншу професію, стільки спрямованістю особистості на бажане для себе
соціальне становище в суспільстві і пошуком шляхів його досягнення за
допомогою обраної професії (А.Сазонов).
7. Діалогічний підхід – отримав розповсюдження нещодавно і полягає в
організації довірливого обговорення суттєвих сторін ситуації вибору
професії за певними правилами, що гарантують рівноправні позиції
співбесідників і відсутність будь-якого суттєвого педагогічного „тиску”.
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Діалогічний підхід є найбільш адекватним методом, як для активізації
самопізнання

і

самовизначення

вихованця,

так

і

для

коректного

педагогічного впливу на нього. За В.Байшетовим, діалогічний підхід за своєю
суттю глибоко індивідуалізований, і, відповідно, вимагає достатнього часу в
його реалізації педагогом. Він передбачає і самопізнання вихованцем себе, і
психолого-педагогічне вивчення, і коректний вплив педагога (батьків) на
свідомість дитини.
8. Імітаційно-ігровий підхід – передбачає роботу педагога з учнями за
допомогою спеціальних „ділових” (імітаційних) ігр.
9. Комплексний підхід – має на меті розуміння, доцільне використання
різних

засобів,

пропонованих

прибічниками

декількох

раніше

схарактеризованих підходів. Його доцільно використовувати за наявності
критичного професійного осмислення і індивідуально-своєрідної творчої
ініціативи самого педагога-практика, який бере на себе обов’язки з
керівництва професійного самовизначення учнів.
У

зарубіжній

психолого-педагогічній

і

соціально-економічній

літературі висвітлені наступні теорії професійного вибору:
-теорія «внутрішнього імпульсу» (Е.Джоун);
-вільного розвитку особистості (Е.Гінзберг);
-орієнтовані

на

відповідність

вибору

професії

певному

типу

особистості («Я-концепція») – представники Д.С’юпер, Р.Бернс, К.Роджерс;
-орієнтовані на процес вибору професії як пошук і знаходження
кожною особистістю своєї основної професійної групи (Дж.Холланд);
-прагматичні концепції (А.Лоуренс, М.Томас) та ін.
Психологічні механізми професійного самовизначення школярів в
період ранньої юності вивчали: П.Шавр (аналіз внутрішніх факторів
професійного самовизначення, активності школяра як суб’єкта вибору
професії); Є.Клімов (розглядає професійне самовизначення в юнацькому віці
як одне з провідних новоутворень); Г.Зборовський (питання самореалізації
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особистості в підлітковому і юнацькому віці через призму соціалізації
людини) та ін.
Сутність

становлення

професійного

вибору

старшокласників

у

психології і педагогіці розглядається з точки зору двох напрямів: як
діяльності і процесу.
Так, Л.Божович, Є.Клімов, І.Кон, І.Михайлов, Е.Чудновський сутність
професійного самовизначення вбачають у діяльності суб’єкта. Л.Ніколаєв
розглядає таку діяльність з позиції наступних підсистем:
-людина – діяльність – інша людина;
-людина – діяльність – середовище (виробниче);
- людина – діяльність – життєвий процес.
М.Каган

і

П.Шавір

виділяють

4

основні

види

діяльності:

перетворювальну, пізнавальну, ціннісно-орієнтовану і комунікативну, в
процесі яких реалізуються всі можливі типи зв’язків суб’єкта і об’єкта і
здійснюються всі види і форми профорієнтаційних впливів.
О.Малишева

розглядає

проблему

професійного

самовизначення

старшокласників як інтегрований вплив ряду соціальних інститутів (школи,
сім’ї, кола ровесників), що взаємодіють на учнів на завершальному етапі їх
навчання з метою допомогти молодому поколінню визначитись в життєвих
планах і в перспективах та в професійному виборі. Разом з тим дослідниця
відзначає, що інтегрованість виступає в самосвідомості самих школярів, які
змушені самостійно розглядати і аналізувати різноманітні пропозиції, власні
інтереси і схильності, можливості і здібності, що відносяться до тієї чи іншої
області майбутньої професійної діяльності.
Н.Булгакова,

Т.Жукова,

І.Михайлов

розглядають

професійне

самовизначення як особливу, специфічну діяльність учнів, спрямовану на
«прикладання» себе до світу професій, виробництва.
Цінними для нашого дослідження є обгрунтовані О.Малишевою
показники особистісного розвитку старшокласників, пов’язані з навчально-
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виховною роботою в руслі профорієнтації, які можуть послугувати
критеріями готовності до професійного самовизначення. Зокрема, це:
- готовність до свідомого вибору професії (за А.Кочетовим, В.Рибіним,
Н.Чистяковою);
- узгодженість співставлення професійних планів і індивідуальних
особливостей школярів (за Н.Гейжан, Н.Пряжніковим, Є.Клімовим);
- обгрунтованість рішення щодо обраної професії (за З.Носіровим).
Аналіз літератури з проблеми дослідження дав можливість уточнити
сутність поняття „професійне самовизначення сільських старшокласниць” як
процес прийняття особистістю рішення щодо вибору майбутньої трудової
діяльності,

який

включає

знання

своїх

індивідуально-психологічних

можливостей стосовно своєї майбутньої професійної діяльності, позитивне
ставлення до самовдосконалення, саморегуляцію поведінки, спрямованої на
досягнення поставленої мети.
Структурними компонентами професійного самовизначення сільських
старшокласниць визначаємо когнітивний (знання, розуміння), мотиваційноціннісний (мотиви, ціннісні орієнтації), діяльнісний

(саморегуляція

поведінки).
Критерії за своєю сутністю є ідентичними внутрішньому змісту
названих компонентів.
Показники критерію знання: знання своїх індивідуально-психологічних
особливостей, їх адекватна самооцінка; знання про світ професій, про перебіг
процесу професійного самовизначення (резервний і основний професійний
план); критерію розуміння: розуміння особистістю необхідність свідомого
ставлення до свого професійного майбутнього.
Показники критерію мотиви: позитивне ставлення до побудови
професійної кар’єри, до навчання і праці як передумови подальшого успіху в
професійній кар’єрі; прагнення обрати майбутню професію відповідно свого
особистісного самовизначення; прагнення до самовдосконалення.

244

Показники діяльнісного критерію: наявність навичок співвідносити
відповідність обраної професійної діяльності з власними індивідуальнопсихологічними особливостями; вміння індивідом

регулювати свою

поведінку задля досягнення професійної мети.
Виокремлюємо три рівні сформованості професійного самовизначення
у сільських старшокласниць: високий. середній, низький.
Високий рівень. Старшокласниці мають глибокі і міцні знання про
свої функціональні і психологічні особливості, світ професій, перебіг
процесу професійного самовизначення (резервний і основний професійний
план); добре розуміють необхідність свідомого ставлення до свого
професійного майбутнього; мотивовані на позитивне ставлення до побудови
професійної кар’єри, до навчання і праці як передумови подальшого успіху в
професійній кар’єрі, прагнення до самовдосконалення; дотримуються
навичок співвідносити відповідність обраної професійної діяльності з
власними індивідуально-психологічними особливостями, вмінь регулювати
свою поведінку задля досягнення професійної мети.
Середній

рівень.

Старшокласниці:

загалом

знають

власні

функціональні і психологічні особливості, орієнтуються у світі професій;
розуміють необхідність свідомого ставлення до свого професійного
майбутнього; в основному мотивовані на позитивне ставлення до побудови
професійної кар’єри, до навчання і праці як передумови подальшого успіху в
професійній кар’єрі, хоча прагнення до самовдосконалення має ситуативний
характер; проявляється дотримання навичок співвідносити відповідність
обраної професійної діяльності з власними індивідуально-психологічними
особливостями позначене фрагментарністю і часом зумовлене лише
суб’єктивним бажанням батьків, небажання регулювати свою поведінку
задля досягнення професійної мети.
Низький

рівень.

Старшокласниці:

погано

знають

про

власні

функціональні і психологічні особливості, не орієнтуються у світі професій;
не розуміють необхідність свідомого ставлення до свого професійного
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майбутнього;

не

мотивовані

на

позитивне

ставлення

до

побудови

професійної кар’єри, до навчання і праці як передумови подальшого успіху в
професійній кар’єрі, прагнення до самовдосконалення має ситуативний
характер; проявляється недотримання навичок співвідносити відповідність
обраної професійної діяльності з власними індивідуально-психологічними
особливостями, небажання регулювати свою поведінку задля досягнення
професійної мети.
Отже науковий аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми
дослідження та її інтерпретація в руслі конкретної теми дозволяє
стверджувати, що сучасний етап розвитку професійної орієнтації передбачає
розробку нових підходів до вирішення питань вибору професії молодим
поколінням. Цей процес має відбуватися на основі всебічної професійної
просвіти, психолого-педагогічного вивчення особистості та її професійних
спрямувань, врахування сучасних соціально-педагогічних умов і ринку праці
за умов тісної співпраці школи і сім’ї.
Література:
1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Роберт Бернс; [пер. с
англ.]. – М: Прогресс, 1986. – 420, [2]с.
2. Вишняк А.И. Влияние семьи на профессиональное самоопределение.
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/
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//

Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи. – Киев:
Наукова думка, 1987. – С.112-131.
3. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от
типологических свойств нервной системы. К психологическим основам
научной организации труда, учения, спорта / Е.А.Климов. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 1969. – 278с.
4. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание /Игорь
Семенович Кон. – М.: Просвещение, 1984. – 335с.
5. Сазонов А.Д. Теория и практика профессиональной ориентации
школьников: дис. …д-ра пед. наук /А.Д.Сазонов. – Курган, 1978. - 370с.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
Сучасні тенденції розвитку загальної і професійної освіти, а також
вимоги ринку праці до підготовки майбутніх фахівців, визначають
необхідність різних інноваційних технологій щодо підготовки учнівської
молоді до професійного самовизначення. Однак реалії сьогодення показують,
що стан профорієнтаційної роботи не відповідає цим вимогам і потребує
оновлення. Тому сьогодні, як сказав Прем’єр-міністр України М.Я.Азаров,
профорієнтації необхідно надати “зелену вулицю”.
У цій ситуації актуально і гостро постає проблема конкретної допомоги
молоді в професійному самовизначенні засобами професійної орієнтації.
Сьогодні формування психологічної готовності випускників школи до
усвідомленого вибору професії, до праці стало не тільки гострою
необхідністю, але й багатогранним і складним процесом. Його не можна
здійснювати розрізнено, навіть за допомогою досить хороших заходів. Тут
вимагається систематична, послідовна і довготривала робота. Забезпечити
ефективність цього процесу може тільки чітко поставлена профорієнтаційна
робота, що враховує вплив на вибір молодою людиною професії
різноманітних факторів.
У психологічній літературі нерідко прийнято трактувати професійне
самовизначення як:

а/ акт моменту вибору професії; б/

довготривалий

процес, що охоплює значну частину життєвого шляху людини. Ми виходили
з такого визначення феномену професійного самовизначення, яке не обмежує
його моментом вибору професії, а характеризує як досить складний,
довготривалий і часто багаторазовий /у США вважають, що людина повинна
кожні 5 років змінювати спеціальність/, цілісний і неперервний процес, який
не можна відділяти від розвитку особистості в цілому, від формування її
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інтересів,

нахилів,

здібностей,

від

ступеня

особистісної

зрілості

і

різнобічного розвитку.
Якщо

розглядати

процес

професійного

самовизначення

як

складноорганізовану систему, то можна побачити, що на прийняття рішення
про вибір професії в процесі професійної орієнтації впливає багато факторів.
При цьому важливо знати механізм впливу цих факторів на професійне
самовизначення особистості.

На нашу думку, такими факторами, що

визначають механізм професійного самовизначення особистості, виступають
усвідомлення і співставлення своїх: а/ бажань, прагнень, намірів, ціннісних
орієнтацій /”хочу” - в основному виконує спонукальну роль, забезпечує
суб’єкта

вибору

енергетичною

напругою/;

інтелектуальних можливостей /”можу”

-

б/

пізнавальних

та

відповідає за планування та

розгортання програми, за інформаційне забезпечення діяльності/; в/ стійких
фізичних, психофізіологічних і характерологічних властивостей /”маю”відповідає за виконавчу і регулятивну сторони діяльності особистості/. При
цьому, професійне

самовизначення

особистості визначається таким

фактором як “потрібно” /виконує в основному корекційну функцію/, що
являє собою трансформацію тих вимог, які ставлять перед особистістю ринок
праці. Від усвідомлення цих факторів, їх узгодження, якісних і кількісних
характеристик, взаємодії залежить успішність професійного самовизначення,
освоєння тієї чи іншої професії й наступної професійної діяльності. Саме
через ці механізми-фактори, на їх основі і за їх участю можливе надання
особистості допомоги в професійному самовизначенні.
Головною концептуальною ідеєю, покладеною в основу такого підходу,
системоутворюючим елементом є розгляд профорієнтації як засобу
активізації професійного самовизначення особистості, ставлення до неї як до
суб’єкта власного професійного і життєвого вибору. Завдання професійної
орієнтації

полягає

в

актуалізації

внутрішніх

резервів,

можливостей

особистості, створення умов для її самореалізації в професійному просторі,
формування у неї здатності до самостійного прийняття рішення щодо вибору
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чи зміни професії. Основою такого підходу є принцип гуманізації, опора на
можливості

й

індивідуально-психологічні

ресурси

особистості,

її

поліпридатність, акцент на самоформування, вибір власного професійного
шляху, способів і засобів індивідуального розвитку.
Професійне

самовизначення

особистості

розпочинається

з

усвідомлення необхідності підготовки до вибору професії, проходить стадію
накопичення професійних і психологічних знань, інкубації професійної
спрямованості, на основі яких формується професійний план. Потім
проходить стадію самооцінки і переходить до самовиховання професійно
значущих якостей, набуття трудового досвіду, прийняття рішення про вибір
професії.

В

центрі

цього

процесу

-

особистість

як

цілісний,

індивідуалізований суб’єкт з інтегральною системою фізичних, соціальнопсихологічних і психофізіологічних якостей, як самоіндентифікуюче,
самореалізуюче і самостверджуюче утворення, що відбивається в побудові
функціональної структури професійної орієнтації, спрямованої на розвиток
самосвідомості особистості, корегування її ставлень, інтересів, мотиваційної
сфери, когнітивних потреб тощо. Тобто, вихідною позицією професійної
орієнтації є визнання особистості як суб’єкта саморозвитку в процесі її
пізнавальної діяльності. Процес саморозвитку покладається в основу
формуючих функцій профорієнтації, а її засоби набувають при цьому
характеру необхідних сприятливих умов стимулювання особистості до
профорієнтаційної діяльності і через це до самопізнання, самокорекції і
саморозвитку із спрямуванням на оптимальне вирішення
професійного

самовизначення.

У

такому

разі,

свідоме

проблеми
професійне

самовизначення пов’язується з аналізом суб’єктивних /особистісних/ і
об’єктивних/ соціально-економічних/ умов з самостійним прийняттям
рішення щодо вибору конкретної професії або профілю

професійного

навчання.
Все це вимагає переосмислення всієї системи професійної орієнтації,
спрямування

на

всебічний

і

гармонійний
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розвиток

особистості,

її

самореалізацію і самоствердження. Якщо раніше профорієнтація носила
поверховий характер, без глибокого аналізу і вивчення професійних
інтересів, намірів молоді, орієнтувала

на абстрактного споживача (хоч і

реальні професії – інженера, лікаря, токаря, водія тощо) безвідносно потреб
регіону, то тепер її потрібно орієнтувати на професії, що користуються
попитом на ринку праці, потрібні конкретним роботодавцям. Тому сьогодні в
організації і проведенні роботи з підготовки молоді до професійного
самовизначення повинна проявлятися велика гнучкість, оскільки в умовах
ринку праці молодій людині ніхто не гарантує оплачувану роботу протягом
усього трудового життя, тим більше пов’язану з однією і тією ж професією.
Одним з основних завдань професійної орієнтації повинно бути сприяння
розвитку у молодих людей таких якостей майбутнього працівника, як
здатність до професійного вдосконалення, готовність переключатися з
одного виду діяльності на інший, тобто бути професійно і соціально
мобільним. Вона повинна спонукувати молодь створювати роботу для себе,
сприяти

розвитку

інтелектуальної

у

кожного

незалежності,

економічної
заповзятливості,

активності,
здатності

трудової
до

та

швидкої

орієнтації в соціальній ситуації, готовності до переорієнтації і перенавчання,
оновлення знань, умінь і навичок, самостійності і відповідальності за свій
вибір, уміння “переконструювати” у структурі своєї особистості окремі
елементи адекватно цілям, завданням і умовам ситуації. При цьому
необхідно керуватися “Золотим правилом ринку праці,” - кожна людина
тільки тоді конкурентноспроможна на ринку праці, коли вона володіє
високим рівнем професійної кваліфікації. Тобто профорієнтація має
виступати

засобом

активізації

професійного

самовизначення

молоді,

актуалізації її внутрішніх резервів і можливостей, формування здатності до
самостійного і усвідомленого рішення щодо вибору професії, самореалізації
у майбутній професійній діяльності. Необхідно, щоб кожний випускник
школи мав реальний план вибору професії і був готовий в повній мірі
реалізувати свій творчий потенціал.
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Таким чином, враховуючи зміни, що відбуваються в нашій країні
/перехід до ринкової економіки, поява ринку праці, реформування системи
освіти/ важливо надавати більшого значення професійній орієнтації, яка є
важливою економічною проблемою, тим резервом, до використання якого
наша країна по справжньому ще не приступила. А резерви ці дійсно великі і
не вимагають значних капіталовкладень. І не дивно, що одним з шляхів
“Японського дива” було включення в систему освіти Японії професійної
орієнтації, яка стала ядром навчальних програм. Але важливість цього
потрібно зрозуміти, бо нерозуміння проблеми профорієнтації молоді суворо
покарає, якщо і не відразу, то з часом обов’язково, коли виправляти помилки
уже пізно. Адже молодь, це основа зростання соціуму, вона має “будувати і
жити” в ХХ1 столітті.
Реформування

освіти викликає необхідність перегляду цілого ряду

позицій професійної орієнтації. Завдання полягає в тому, щоб критично
переглянути роботу всіх компонентів системи професійної орієнтації. Мета
професійної орієнтації має бути не стільки в тому, щоб визначити одну
єдину професію, до якої придатна людина, оскільки в тому. щоб допомогти
кожному підібрати для себе декілька видів професій, послідовне освоєння
яких дозволить не тільки реалізувати наявні здібності, але й стимулювати
подальший професійний розвиток особистості. Психологічна структура
особистості набагато складніша і багатогранніша структури професійної
діяльності. В ній акумульовано все багатство зовнішньої і внутрішньої
життєдіяльності людини: пізнання, спілкування і праця. Реальність свідчить,
що люди з нормальним фізичним та психічним розвитком придатні до
освоєння багатьох професій, хоч тривалість пристосування їх до відповідних
видів професійної діяльності буде неоднаковою у зв’язку з відмінностями у
їх здібностях і психофізіологічних особливостей.
Таким чином, щоб підготувати молодь до вибору професії в процесі
професійного самовизначення, необхідно: а/ сформувати у неї установку на
власну активність та самопізнання як основу вибору професії; б/ ознайомити
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з професійним простором і потребами ринку праці; в/ ознайомити з
основними правилами вибору професії та помилками, що допускаються; г/
сформувати уміння аналізу різних видів професійної діяльності; д/
забезпечити самопізнання своїх індивідуально-психологічних особливостей
та можливостей; д/ сформувати уміння співставляти свої можливості з
вимогами професії до особистості та потребами ринку праці; е/ сформувати
особистісний професійний план та вміння перевіряти його реальність; є/
забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості; ж/
сформувати мотивацію та психологічну готовність до зміни професії та, при
необхідності, до переорієнтації на нову діяльність; з/ виховати загально
людські та загально професійні якості, розумні домагання, потреби; и/
сформувати відповідальність за прийняття рішення щодо вибору професії та
його реалізації.
Найважливішим плацдармом профорієнтаційної роботи є школа, бо
саме в ній здійснюється професійне самовизначення, реалізується виховний
аспект професійної орієнтації. Завдання профорієнтації в школі полягає в
тому, щоб кожний учень освоїв універсальні методи діяльності, розвинув
свої людські ресурси, міг поставити собі просте і закономірне питання про те,
де і як він може продовжити цей розвиток, включаючи і підготовку у
професійних навчальних закладах; де і як він зможе потім конвертувати,
капіталізувати свої ресурси. Учень повинен зрозуміти, що професійна
підготовка йому обов’язково потрібна як засіб професійної самореалізації, а
точніше – капіталізації його людських ресурсів. При цьому слід зазначити,
що багатьом учням властиве пасивне і навіть емоційно негативне ставлення
до проблеми вибору професії. У більшої частини з учнів відсутній досвід
вирішення складних життєвих проблем, вони ще не вміють будувати
прогнози особистих і соціальних наслідків прийнятого рішення, не впевнені
в правильності власних установок і професійних орієнтацій.
Аналіз роботи школи з підготовки учнів до вибору професії показує,
що незалежно від того, чи вимовляється слово “профорієнтація”, школа готує
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учнів до життя, що й зрозуміло - адже це її головне завдання. Те, що в
свідомості учнівської молоді оточені ореолом престижу професії, що
вимагають вищої освіти це є, безсумнівно, інтегральний ефект системи
роботи школи. Суть справи не в тому, що в ній не проводиться
профорієнтаційна робота, а в тому, що в процесі навчання фізика вивчається
так, що формується професійний мотив стати фізиком, література вивчається
так, що формується мотив стати журналістом тощо. Те. за що вчитель
хвалить і осуджує учнів - і є профорієнтаційною роботою. Якщо вчитель
каже: ”Учись добре, а то підеш до профтехучилища”, то в цьому випадку
професійна орієнтація має негативний відтінок.
На превеликий жаль, доводиться констатувати, що школа за останні
роки майже цілком втратила свої профорієнтаційні позиції, відійшла від
профорієнтаційної роботи з учнями, чим практично прирекла їх підготовку
до свідомого вибору професії на волю стихійних, неконтрольованих
факторів.

На цьому програє як сама школа, оскільки не виконує своїх

функцій, так і країна, оскільки приймає в свою сферу невдалого працівника,
а найбільше у цій ситуації програє випускник школи, оскільки в нього
виникає протиріччя між тим, що і як він повинен робити і тим, що і як він
може робити в обраній професії.
Ми схильні агітувати молодь до оволодіння робітничими професіями,
бо на них сьогодні є великий попит,

звертаємося до її свідомості. Але

сьогодні учнівська молодь хоче мати справу з сучасною технікою,
передовими технологіями, працювати в нормальних умовах. Хіба це погано?
Тому в ряді випадків слід нагадати господарникам, що необхідно
прискорювати впровадження автоматики, покращувати умови праці, де це
можливо і наскільки можливо. Слід пам’ятати, що суттєві зрушення в
свідомості учнівської молоді щодо робітничих професій неможливі без зміни
реальних умов праці на виробництві, без культури самого виробництва.
Історія свідчить, що молодь завжди була чутлива до соціальних
запитів. Тоді мали високий престиж робітничі професії. Тому непотрібно
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осуджувати учнівську молодь за те, що вона прагне до професій, які
потребують вищої освіти, оскільки вони мають суттєве значення для нашої
економіки. Тут відображається здорова тенденція, але нездоровим явищем
слід вважати неправильне відношення до робітничих професій. При цьому,
тут необхідна серйозна виховна робота як серед батьків, так і серед педагогів.
Робітничі професії недооцінюються і тут потрібна копітка профорієнтаційна
робота. Психологи, педагоги, представники

наук про людину повинні

аналізувати і розкривати для учнівської молоді позитивні сторони
робітничих професій, при цьому не приховуючи й негатив.
Сучасний потяг учнівської молоді до вищої освіти невипадковий. Він
відображає той факт, що зосереджуючи її увагу на найновіших досягненнях
науки і пов’язаних з ними професіях, ми часто замовчуємо про ті зміни, які
зазнають різні професії під впливом науково-технічного прогресу і, саме
головне, кажучи про умови всебічного розвитку особистості, робимо акцент
на знаннях, а не на практичному освоєнні діяльності. Теза про роль праці,
активної, творчої діяльності в становленні здібностей, якостей особистості,
культурного й емоційного становлення людини в значній мірі лишається не
реалізованою в процесі навчально-виховної роботи в школі. Школа не
створює рівних умов для розвитку в учнів інтересів і нахилів до професій
фізичної і розумової праці. Специфіка навчально-виховного процесу школи
така, що він сприяє розвитку в учнів інтересів і нахилів до професій
розумової праці, які вимагають вищої освіти. В школі, коли мова заходить
про формування пізнавальних інтересів учнівської молоді у зв’язку з
вибором професії, то викладення матеріалу ілюструється прикладами юних
конструкторів, винахідників, фізиків, тобто фактами формування наукових
інтересів учнів. Непотрібно бути проникливим, щоб зрозуміти великі
можливості в активізації пізнавальних інтересів учнів, залучаючи їх до
науки. Але ж великі можливості у формуванні пізнавальних інтересів учнів
дуже широко і своєрідно мають і робітничі професії. Скажімо, уже сьогодні
сталевар 70% свого часу витрачає на розумову працю, черговий електрик
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автоматизованих дільниць - до 80%, наладчик автоматичних ліній і верстатів
всього 5% свого часу займається фізичною працею, а решту – розумовою.
Багато цікавого містить в собі і специфіка інтелектуальної діяльності
робітників різних професій і має немалі можливості для формування
пізнавальних інтересів школярів. Обмеженість безпосередніх контактів
школярів з працею зумовлюють, що основою визначення їх можливостей у
виборі професії виступає оцінка знань в школі, а праця лишається на другому
плані. Тому перенесення ціннісних орієнтацій школярів в процесі навчальновиховної роботи з престижної сторони професії /рівень освіти, наукова і
практична цінність/ на реальні цінності /умови, зміст і організація праці,
творчі можливості в ній/ є важливою умовою формування професійної
спрямованості учнів на робітничі професії. Необхідно подолати положення,
що мотивами пізнавальних інтересів школярів можуть вважатися тільки
наукові знання. Безпосередня трудова діяльність учнів містить в собі в цьому
плані також великі можливості. Тільки тоді, коли весь навчальний процес в
школі буде розглядатися через призму трудової діяльності, відпаде потреба
агітувати школярів за вибір робітничих професій, а до вузів будуть вступати
ті, хто відчуває внутрішню потребу в продовженні освіти, а не тільки для
того, щоб отримати диплом про вищу освіту.
Однією з основних вимог до професії, які висувають школярі при її
виборі, є, перш за все, її творчий характер. Але ж світ робітничих професій
настільки різноманітний і широкий, що дає можливість задовольнити і
пізнавальні, і дослідницькі, і естетичні нахили особистості, й інтерес до
безпосередньої творчості. Візьмемо для прикладу такі професії як слюсарінструментальник, наладчик, колорист /робітник, який підбирає кольори,
фарби/. Скільки в цих професіях творчих можливостей! Головне в кожній
роботі - творчо мислити, шукати, впроваджувати все нове, що побачив у
своїх колег по роботі або учителя. Потрібно любити те, що робиш, підходити
до роботи творчо, з наснагою, черпати з неї свою поезію і тоді праця не буде
здаватися буденною. Творчих і не творчих професій не існує, а є творчі і не
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творчі люди. Творчість

-

це характерна риса працівника, це те, як він

використовує свої індивідуально-психологічні можливості. Можна привести
багато прикладів, які показують, що є видатні слюсарі, токарі, трактористи і є
нетворчі інженери, конструктори, лікарі, педагоги.

Це ті положення, які

школа повинна донести до свідомості учнів.
Але учнівська молодь мало обізнана з тим, що сучасне виробництво
оснащено новітньою технікою і прогресивною технологією, що робітнику,
щоб працювати на такому виробництві необхідно розбиратися в складних
верстатах,

приладах,

автоматичному

обладнанні,

робити

самостійні

математичні розрахунки, удосконалювати інструмент, мати досить високу
теоретичну підготовку, володіти передовими прийомами і методами праці.
Однією з причин такого положення, на наш погляд, є те, що трудове
навчання в рамках шкільної програми не охоплює ознайомлення з
різноманітністю професій, якими цікавляться учні. Унаслідок цього, як
показує практика, більшість учнівської молоді має досить поверхове
уявлення про робітничі професії. Багато чого можна було б уникнути, якби
учнівська молодь мала можливість заздалегідь побачити свою майбутню
професію, відчути смак своєї майбутньої роботи, зажити нею, перевірити
себе в ній, щоб все зважити. Тому, на нашу думку, слід подумати про
можливість організації під час літніх канікул 2-3 тижневу практику
учнівської молоді за вибраною професією, проведення трудового навчання
учнівської молоді на матеріальній базі професійно технічних навчальних
закладів. Участь школярів у різних видах діяльності, відкриє перед ними
нове бачення майбутньої професії, яке не можна висвітлити за допомогою
професійної інформації. В практичній діяльності школярі перевіряють свої
сили, вміння, здібності, бачать свою придатність до тієї чи іншої професії, а
вплив на вибір професії йде не тільки від педагога, але й від самого процесу
праці.
Робітничі кадри для різних галузей господарства готує професійно
технічна освіта, що знаходиться сьогодні в стані перебудови. Перед нею
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поставлені дуже складні завдання. Вона у сучасних умовах повинна бути
іншою, стати конвертованою і престижною. При цьому професійно-технічні
навчальні заклади мають готувати такі кадри, які

за своїми технічними

знаннями і особистісними якостями наближалися б до інженерно-технічного
рівня. Вся складність поставленого завдання полягає ще і в тому, що нові
кадри повинні в умовах ринкової економіки зламати уявлення про робітничі
професії, що історично склалися, як професії переважно фізичної праці.
Сьогодні подібне уявлення помилкове, бо в сучасних умовах центр тяжіння
виконання робіт переноситься не тільки на безпосереднє управляння
механізмами, але й на їх монтаж, наладку, ремонт і переорієнтацію на випуск
нової продукції, суміщення функцій. Від сучасного робітника вимагається
уміння вирішувати інженерно-технічні питання, швидко реагувати на
показання приладів і усувати неполадки, що виникають.
фігурою

виробництва

стає

фігура

Центральною

висококваліфікованого

робітника.

Значення і престиж робітничих професій різко зростає від великої частки в
них розумової праці.
Слід зупинитися на деяких очевидних недоліках, що виявляються, при
ретельному аналізі психолого-педагогічних аспектів професійної орієнтації
молоді на робітничі професії. Немає ніяких принципових підстав розглядати
робітничі професії ізольовано від всього професійного простору, або, тим
більше, протиставляти їх іншим типам професій та пов’язувати робітничі
професії

тільки

різноманітні

з

технічними

рівнем

системами. Робітничі

особистої

майстерності,

професії

вимагають

дуже
різних

індивідуально-психологічних якостей. У зв’язку з цим, необхідно подолати
одномірно рівневий розгляд професій за аналогією з управлінською
ієрархією: робітник “нижче,” а інженер “вище” тощо. Інженер може бути
“вище” за рівнем загальних теоретичних знань, а робітник “вище” за рівнем
особистісної практичної майстерності.
Подолати

інертність

в

уявленнях

учнівської

молоді

стосовно

робітничих професій можливо лише за координації дій усіх учасників
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професійної орієнтації, розширенні і посиленні роботи з педагогічними
колективами

шкіл,

батьками

також

при

значному

покращенні

профорієнтаційної роботи у професійно-технічних навчальних закладах.
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У статті проаналізовано сучасний стан та педагогічні засоби
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математичного напряму профільного навчання.
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профільне

навчання,

професійна

орієнтація,

самовизначення

старшокласників, професії природничо-математичного напряму.
Одним із головних життєвих виборів, з якими зустрічаються молодь є
вибір

професії.

Психолого-педагогічним

та

організаційним

основам

підготовки молоді до вибору майбутньої професії присвячено праці відомих
вітчизняних

та російських

М.Захарова,

Г.Костюка,

вчених: І.Беха,
В.Мадзігона,

Є.Клімова, С.Чистякової,

В.Сидоренка,

М.Тименка,

В.Синявського, М.Янцур та ін. Слід зазначити, що якщо у попередні
десятиліття в основному досліджувалися проблеми, пов’язані з підготовкою
учнів до вибору робітничих спеціальностей, то в останній час чільне місце
посідає вивчення проблем вибору школярами професій в умовах профільного
навчання (О.Мельник, М.Піддячий, Л.Гуцан, Д.Закатнов, Н.Побірченко,
І.Сотніченко, М.Піщалковська та інші).
Проблема професійного самовизначення стає особливо актуальною у
старшому шкільному віці, однак не обмежується тільки цим етапом у житті
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людини. Первісний вибір трудової діяльності може бути переосмисленим у
подальшому процесі професіоналізації людини, у тому числі під час
навчання у вищому навчальному закладі або після його закінчення.
Потреба у зміні професії може з’явитись як у молодої людини, так і у
працівника зрілого віку, але завданням шкільної профорієнтації є, перш за
все, мінімізувати ці явища, щоби запобігти нераціональному використанню
людських трудових ресурсів.
В наш час, у ринкових умовах пріоритет надається комунікативним,
адаптивним працівникам із ціннісними орієнтаціями, які відповідають
корпоративній культурі організації [1]. Але, як, відомо, учням, які обирають
природничо-математичний напрям навчання, притаманні інтровертовані риси
темпераменту. Поряд із високим рівнем вербального та особливо,
невербального інтелекту, просторової уяви та таких якостей як уважність,
вміння зосереджуватись, розвинута спостережливість, уява та інтуїція, в них,
інколи, не вистачає комунікабельності, емпатійності, здатності упевнено
почувати себе у навколишньому соціальному середовищі. Ці здібності та
якості характеру безпосередньо пов’язані із тими галузями діяльності, на які
орієнтовані сучасні старшокласники.
На наш погляд, природничо-математичному профілю навчання
найбільш відповідають професії типу “людина-техніка”, “людина-знак”,
“людина-природа”. Люди, професії яких відносяться до цих типів, повинні
вміти концентрувати увагу, перемикати та розподіляти увагу, мати добру
пам’ять на знаки, символи, слова, мати такі особисті якості як охайність,
посидючість, сумлінність.
Охарактеризуємо кожний зазначений тип професій. У професій типу
“людина-знакова система” до природничо-математичного напряму відносять,
перш за все, роботу з абстрактно-формалізованими знаками (математичні,
хімічні знакові системи; створення наукової інформації (математики,
астрономи, механіки, фізики, хіміки; накопичення, аналіз і обробка
інформації

(метрологи,

статистики,
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програмісти;

робота

з

наочно-

схематичними знаковими системами (наочно-схематична документація):
креслярі,

картографи,

топографи,

макшейдери,

штурмани,

професії

диспечерсько-операторського типу.
Для професій типу “людина-природа” характерне особливе ставлення
людини до природи. Для них професійно важливими якостями є: любов до
усього живого, охайність, сумлінність, терпіння, наполегливість, витримка,
схильність до творчості. Особливо важливим тут є невербальний інтелект.
Великого значення набуває здатність до передбачення майбутнього, до
прогнозу (ймовірне прогнозування), самостійність у мисленні і поведінці.
У цьому типі можна виділити такі професії: лісник, інспектор
рибоохорони, еколог, геолог, метеоролог, океанолог, біолог. А також
професії, пов’язані із сільськогосподарською працею. Професії цього типу
вимагають підвищеної уважності, зосередженості, спостережливості. Частина
професій пов’язана із подорожами, експедиціями. Тому потрібні фізична
витривалість, спритність. Під час експедицій та подорожей можуть
виявитися

необхідними

комунікативні

якості,

які

інколи

бувають

недостатньо розвинутими у представників цього типу. Тому одним із
важливих завдань професійної орієнтації старшокласників, які обирають цей
профіль, є розвиток комунікативних якостей й уміння пристосуватись до
людського середовища.
Щодо змісту освіти – цей навчальний напрям будується на таких її
галузях як прикладна математика й інформатика, радіофізика та комп’ютерна
техніка, біохімія, біофізика, хімія і біологія, екологія і природокористування,
мікробіологія,

біоекологія,

гідрогеологія,

інженерна

геологія,

захист

навколишнього середовища, безпека життєдіяльності у техносфері, безпека
технологічних процесів і виробництв. Звичайно, що всі ці дисципліни
викладається у вищих навчальних закладах. А у середній школі загальні
вимоги до навчальних досягнень учнів природничо-математичного напряму
навчання полягають у тому, що вони повинні мати загальні уявлення про
закономірності природи та природничо-наукову картину світу, загальну
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будову Всесвіту, цілісність природи, знання про довкілля людини, його
компоненти та зв’язок між ними. Тому ми вважаємо, що найбільш
ефективним, з точки зору формування професійно-необхідних якостей
особистості у майбутніх працівників природничо-математичної сфери
діяльності є копетентнісний підхід [2].
На думку І.Беха поняття компетентність дуже широке: до нього
відноситься і навчальні здібності, знання та вміння і навички. Наприклад:
комунікативні, соціальні навички, моральні цінності та ставлення.
Особливу увагу, як ми вже зазначали, треба приділяти розвитку
комунікативних навичок, оскільки ці навички у учнів даного профілю
недостатньо розвинені. В наш час спілкування розуміється науковцями як
багатогранний процес взаємодії індивідів, спрямований на узгодження їхніх
зусиль з метою налагодження взаємостосунків та досягнення спільного
результату, а також як інформаційний процес, в якому відбивається
ставлення людини один до одного, їх взаємний вплив, переживання та
розуміння [3]. Розвиток особистості неможливий без побудови якісного
процесу спілкування, оскільки саме завдяки йому відбувається саморозвиток
особистості. В зв’язку з цим підвищується роль комунікативного компоненту
у

структурі

майбутнього

професіонала,

наявність

якого

забезпечує

прогнозування та програмування процесу спілкування відповідно до ситуації.
Безумовно важливими для оволодіння професіями природничоматематичного напряму є такі якості особистості як емпатійність,
конформність. За думкою сучасних науковців, комунікативна компетентність
– це інтегральна, динамічна саморозвивальна якість суб’єкта, що являє собою
систему внутрішніх засобів орієнтування та регуляції комунікативних дій на
основі знань про цілісний процес спілкування, комунікативні вміння, ціннісні
ставлення, комунікативні рефлексії, спрямовані на оптимальне спілкування.
Такі навички відпрацьовуються за сучасними методиками розвитку
комунікативних якостей.
Особливого значення в наш час набуває розвиток цілісної структури
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особистості професіонала, ядром якої є система ціннісних орієнтацій. Саме
ціннісними факторами обумовлена якість праці представників виробничої
сфери, природоохоронної. Сумлінність як якість особистості обумовлювала
якість трудового процесу. А, відтак, і якість житлово-комунальних і
виробничих споруд, якими ми користуємося і сьогодні. Хисткість моральних
усталень, орієнтація тільки на грошову винагороду, призводить до падіння
якості трудового процесу, а відтак, до техногенних катастроф і побутових
аварій. Таким чином, чи не найактуальнішою проблемою на сьогодні є
формування системи ціннісних орієнтацій у старшокласників, що обирають
математико-природничий профіль навчання.
Сучасна цивілізація народжує два основні типи особистості: а)
особистість соціоцентровану; б) особистість егоцентровану. На жаль, у
реальному житті переважає остання. Вона характеризується недостатнім
рівнем

гуманістичної

самосвідомості,

обмеженістю

смисло-ціннісних

орієнтацій, нижчими вітальними потребами [4].
І. Бех підкреслює, що “оманливій задоволеності життям людство
зобов’язане, до деякої міри, це декартівському раціоналізмові, недостатній
уваги до духовно-емоційної сфери особистості”. Людина живе, не
усвідомлюючи самої себе, своєї глибинної сутності, своїх справжніх
духовно-емоційних потреб. А відтак – культ речизму, орієнтація на моду, на
загальні цінності – цінності натовпу, а не індивідуальні моральні та духовні
цінності. Але я показує сьогодення на ринку праці необхідні професіонали
які сумлінно виконують свою роботу і отримують задоволення від неї та
поваги оточуючих.
Суспільство лише тоді функціонує успішно, коли його ціннісна
система інтеріорізується кожним індивідом, перетворюючись на ціннісні
орієнтації. Тобто коли кожен індивід самостійно інтегрує і модифікує
моральні норми, створені культурою загалом і певними групами людей
зокрема.
Емоційно-ціннісне ставлення людини до моральної сфери формується
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як результат соціалізації, інтеріоризації соціальних норм, поглядів, ідей,
тверджень, що оцінюються як потрібні чи непотрібні, корисні чи некорисні,
справедливі чи несправедливі. Такі ставлення характеризують об’єктивну
цінність моральної сфери в структурі життєдіяльності людини і визначають
певну моральну орієнтацію, яка регулює її поведінку у відповідних
ситуаціях.
Отже, ціннісні орієнтації – це усвідомлені та інтеріорізовані індивідами
соціальні цінності, які відповідають їхнім потребам.
Таким чином, виходячи із вищезгаданих положень, можна зробити
деякі висновки відносно посилення профорієнтаційних заходів для більш
ефективного самовизначення старшокласників в умовах природничоматематичного напряму навчання.
По-перше, необхідно поліпшити викладення предметів природничоматематичного циклу. Посилити міжпредметні зв’язки. Учні повинні мати
загальні уявлення про закономірності природи та природничо-наукову
картину світу, загальну будову Всесвіту, цілісність природи, знання про
довкілля людини, його компоненти та зв’язок між ними. Ця компетентність
когнітивна, тобто сюди входять навчальні здібності, знання та вміння і
навички.
Для формування цієї сфери, окрім традиційних засобів організації
учбового процесу, можна рекомендувати посилити наочно-дієву компоненту:
підвищити кількість лабораторних занять; збільшити виробничу практику;
використовувати потенціал інформації з інтернету – науково популярні
фільми з різних галузей науки та техніки.
По-друге,

особливу

увагу

треба

звернути

на

комунікативну

компетентність. Розвиток цієї якості особистості досягається за рахунок
виробничої практики старшокласників, де вони частково приймають участь у
виробничому процесі, вступають у реальні виробничі стосунки між людьми.
Велике значення мають організації конференцій, де учні виступають з
доповідями, приймають активну участь в диспутах. Поряд з цим в сучасних
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школах є можливість розвинути комунікативну компетентність за рахунок
використання арсеналу психологічних методик по розвитку комунікативних
якостей особистості. І чи не найбільшу увагу варто приділяти формуванню
емоційно-ціннісної сфери особистості майбутнього професіонала, яка
визначає його майбутній життєвий та професійний шлях.
Ця мета досягається за рахунок формування змісту предметів
гуманітарного циклу та викладання курсів, на зразок курсу “Побудова
кар’єри” (70, 35, 17 та 9 годин), світоглядного та разом із цим –
профорієнтаційного змісту.
Цей курс ми пропонуємо реалізовувати за рахунок годин варіативної
складової навчальних планів загальноосвітньої школи.
Головною метою курсу “Побудова кар’єри” є підготовка учнів 11
класів до професійного самовизначення в умовах ринку праці.
Мета курсу реалізується у процесі вирішення комплексу навчальних і
виховних завдань: виховання в учнів ставлення до себе як суб’єкта
майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної
неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього
професійного успіху; активізація процесів самопізнання, самооцінки та
актуалізація потреби у самовдосконаленні; формування системи знань учнів
про зміст та структуру світу професій, сучасні вимоги соціального
середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації
визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому;
ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих
рішень про вибір майбутньої професії, забезпечення їх практичним досвідом
пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення стратегії
професійного зростання у майбутньому.
Результатом реалізації змісту курсу “Побудова кар’єри” є готовність
учнів 11 класів до професійного самовизначення. Змістовно рух до такого
результату є процесом узгодження учнем знань про світ професій і їх вимоги
до людини (Образ “Я – у світі професій”) зі сформованими та усвідомленими
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ним в процесі розвитку можливостями та потребами (образ “Я”). Проміжною
ланкою між вимогами обраної професії і можливостями учня є його
самодіяльність (власні емоційно-вольові зусилля вихованця) у напрямі
зрівноважування об’єктивних вимог майбутнього професійного середовища
(об’єктивно задана потреба обрати майбутню професію у 11 класі) та
суб’єктивних факторів (майбутні професійні домагання) оволодіння в
майбутньому бажаною професією. Результатом такого процесу є вибір
майбутньої професії. До того ж вибір професійного навчального закладу для
продовження освіти й оволодіння бажаною професією є першим кроком у
реалізації професійної кар’єри.
У програмі курсу “Побудова кар’єри” передбачено ведення кожним
учнем “Щоденника вибору майбутньої професії”, у якому узагальнюються
навчальні та особистісні досягнення, результати професійних проб,
індивідуальних та колективних творчих справ.
Важливою складовою “Щоденника вибору майбутньої професії” є
“Робочий

зошит”,

який

використовується

дитиною

для

виконання

самостійних робіт. Головною функцією “Робочого зошита” є накопичення
даних учнем про власні досягнення, які використовуються ним для складання
програми самовдосконалення. Надзвичайно важливим є те, що зміст
“Робочого

зошита”

є

обмеженою

для

розповсюдження

особистою

інформацією учня, яка використовується вчителем лише у процесі
індивідуальної роботи.
Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу “Побудова кар’єри” є
також проведення практичних робіт, які включені до програми для
ґрунтовного вивчення блоку питань, пов’язаних з розумінням загальних
понять

про

деякі

психічні

процеси

та

індивідуальні

особливості

старшокласника.
Учні, досліджуючи свої якості під час виконання практичних робіт,
виробляють уміння аналізувати професії та зосереджуватися на самоаналізі.
Така діяльність учнів спрямована на формування у них адекватної
265

самооцінки та потреби у самовдосконаленні до рівня вимог обраної професії.
У процесі реалізації змісту курсу “Побудова кар’єри” ми радимо
вчителям використовувати різноманітні форми профорієнтаційної роботи.
Серед них загальні, які традиційно використовуються у навчальновиховному процесі школи та специфічні, яким притаманні особливості
профорієнтаційної діяльності вчителя та учнів.
До загальних форм відносяться: індивідуальні, групові, колективні,
класні і позакласні, шкільні і позашкільні.
Специфічні

форми

профорієнтаційної

роботи

поділяються:

за

тривалістю (разові, короткострокові, середньотривалі, довготривалі), за
напрямом допомоги (учні, батьки), за характером допомоги (інформаційні,
діагностичні, формуючі, коригуючі).
Використання

зазначених

форм

дає

ефективний

результат

профорієнтаційної роботі зі старшокласниками в освітніх закладах та
орієнтує кожного школяра на вибір відповідного напряму майбутньої
професійної діяльності.
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Тарасюк С.О.
м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ В Я-КОНЦЕПЦІЇ
БЕЗРОБІТНОГО
У статті розглядаються особливості самооцінки

в Я-концепції

безробітного. Пропонуються методи і процедури емпіричного дослідження
рівня адекватності самооцінки апліката.
Ключові слова: ситуація безробіття, Я-концепція, самооцінка, рівень
адекватності, суб'єктно-вчинкова парадигма.
Актуальність проблеми:
На сучасному етапі розвитку зарубіжної та вітчизняної психології є
можливим більш глибоке дослідження внутрішнього світу людини, стрижнем
якого є її Я-концепція.
Розбудова психології за зразком природничих наук призвела до
превалювання суб’єкт-об’єктної парадигми, що мало соціально-педагогічні
наслідки:

маніпулятивний підхід у вихованні, конформізм і колективну

відповідальність у груповій діяльності, меркантильні життєві орієнтації
тощо.
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Сьогоднішній стан системи соціалізації, освіти, активності безробітних
на ринку праці, розвитку психологічних послуг формує запит на оновлення
методологічних засад соціальної, вікової та педагогічної психології.
Опрацювання

теоретичного

матеріалу,

результати

численних

емпіричних досліджень дозволили зробити загальний висновок, що апліканта
(людину, що шукає роботу) можуть спонукати до пошуку роботи на ринку
праці різні мотиви: матеріальні стимули, інтерес до змісту та процесу праці,
почуття обов’язку перед родиною, прагнення до самоствердження та
самореалізації свого внутрішнього потенціалу – афективного, аксіологічного,
когнітивного, праксеологічного.
Одним із психологічних чинників, що сприяє активності безробітного
на ринку праці, є формування в нього об’єктивного уявлення про себе (Я образу), адекватної самооцінки своїх потенцій, системи настанов щодо
власної особистості, зокрема самоефективності у сфері діяльності та
спілкуванні, іншими словами, формування позитивної Я-концепції.
Виклад

основного

матеріалу.

Сьогодні

гострою

залишається

проблема розробки методик психологічної допомоги і психологічного
супроводу

безробітного.

Для

вирішення

цієї

проблеми

необхідно

використати кардинально новий підхід до понять “психологічна підтримка й
допомога”, “супровід безробітного” і врахувати співвідношення суб’єктноситуаційних факторів у житті безробітного у напрямі збільшення рівня
його суб’єктогенезу.
Умови сьогодення й особливості стану ринку праці ставлять жорсткі
вимоги до конкурентоспроможності, компетентності, професіоналізму,
поведінки, життєвої активності безробітного на ринку праці. Сучасний етап
розвитку його викликає потребу більш глибокого дослідження не тільки
змісту таких понять як "активність безробітного на ринку праці", але й
пошуку індикаторів такої активності, основних чинників (як зовнішніх, так і
внутрішніх) її стимулювання, оскільки виявляються різні рівні активності
людей, різна її спрямованість (конструктивна чи деструктивна), її
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динамічність на протязі життєвого шляху особистості. Постало практичне
питання - як підвищити активність людини, щодо власної життєдіяльності,
оскільки, як відомо, вона може стимулюватися, з одного боку, ставленням до
життя як уже поставленого кимсь завдання (суспільством, традиціями,
найближчим оточенням та ін.), а, із другого, ставленням до життя як до
відкритого, творчого завдання, коли необхідно вийти за межі своєї
визначеності (наприклад, ситуації безробіття, що склалася на життєвому
шляху людини).
Передусім, індикатором активності апліканта на ринку праці може
стати експертна оцінка його поведінки працівниками центру зайнятості, до
якого він звернувся за допомогою [5, с. 16-19].
Проте, як показало дослідження, вона вимагає: по-перше, доброго
знання працівниками центру зайнятості психології особистості безробітного;
по-друге, практичних навичок візуальної психодіагностики [7]; по-третє,
вимагає чимало часу для спостереження.
Альтернативою

цьому

може

стати

психологічна

діагностика

(самодіагностика) основних складових Я-концепції людини, зокрема: її Яобразу; рівня адекватності самооцінки; самовизначення власної ефективності
людини в сфері діяльності та спілкування; показників самоактуалізації
апліканта на ринку праці та, нарешті, ясності Я-концепції в цілому.
В даній роботі ми пропонуємо розглянути методи і процедури
емпіричного дослідження рівня адекватності самооцінки.
Передусім привернемо увагу до організації емпіричного дослідження в
центрах зайнятості різних регіонів України.
Дослідження було здійснене з метою виявити вікові характеристики
самооцінки аплікантів, а також визначити особливості глобальної самооцінки
безробітних на грунті часткових самооцінок їх суб'єктного потенціалу – на
рівні організму, індивіда, особистості, індивідуальності та абсолютного
суб'єкта.
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Для

дослідження

самооцінки

апліканта

було

використано

самооціночний тест “Суб’єктного потенціалу людини” (автори Киричук
О.В., Тарасюк С.О.), за яким досліджуваним пропонувалося 20 людських
якостей, які вони повинні прорангувати – спочатку Я - ідеальне
(аксіологічна складова суб’єктного потенціалу людини), поставивши ці
якості на 1-ше, 2 - ге, 3 - тє і т.д., аж до 20 місця. Після цього, таким же
чином – Я-реальне

(праксеологічна складова суб’єктного потенціалу

людини) – Який (а) Я є .
На першому етапі проводилася процедура визначення показника
глобальної самооцінки. Для цього між ідеальним і реальним рівнем
кожної характеристики вираховувалась різниця рангів, яка підносилася до
квадрату, встановлювалася сума квадратів і визначався коефіцієнт кореляції
за формулою:
ρ = 1-

6 d 2





N N 2 1

де N – кількість прорангованих характеристик (20),
d – різниця рангів між Я-ідеальним та Я-реальним.
На основі коефіцієнту кореляції (р) встановлювався показник
глобальної самооцінки, границями якого були: адекватна –

від 0.40 до 0.60;

дещо завищена - від 0.61 до 0.70; середньо - від 0.71 до 0.80;дуже - від 0.81
до 0.90; максимально завищена - від 0.9 до +1.00; дещо занижена: - від 0.39
до о 0.30; середньо - від 0.29 до 0.20; дуже - від 0.19 до 0.1,00; максимально
занижена - від 0.1 і нижче. Результати емпіричного дослідження подаємо в
таблиці 1.
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Таблиця 1. Особливості самооцінки аплікантів різної вікової категорії.
Із дослідження О.В.Киричук, С.О.Тарасюк ( Деснянський центр зайнятості
м.Києва).
№
п/п

Категорії
досліджуваних

Глобальна самооцінка

1.

До 30 років

Завищена
Абсолютне
значення
20

%

66.7

Адекватна
Абсолютне
значення
4

2.

30-45 років

8

26.7

6

20.0

16

53.3

3.

45-55 років

11

36.7

10

33.3

9

30.0

%

%

13.3

Занижена
Абсолютне
значення
6

20.0

Згідно отриманих даних особливостей глобальної самооцінки різних
вікових категорій маємо, що 66,7% досліджуваних до 30 років мають
завищену самооцінку, 20% – занижену, і лише 13,3% – адекватну самооцінку.
Респонденти вікової категорії 30–45 років мають відповідно адекватну
самооцінку 20%, завищену 26,7% і аж 53,3% занижену самооцінку.
Розглядаючи показники досліджуваних вікової категорії 45–55 років
встановлюємо, що 36,70% мають завищену самооцінку, 33,3% – адекватну, і
36,7% – мають занижену самооцінку.
Тобто, можна сказати, що з віком показник адекватності самооцінки
зростає (з 13,3 до 33,3%); у більшості аплікантів 30–45 років, спостерігається
занижена самооцінка (53,3%).
Аналіз результатів дослідження, дає підставу стверджувати, що для
людей, що шукають роботу, особливо для тих, які звільнені за власним
бажанням, глобальна самооцінка має особливе значення. Вона постійно
змінюється, удосконалюється, є багатоаспектною і включає змістовні
елементи (часткові самооцінки суб’єктного потенціалу апліканта на рівні
організму, індивіда, особистості, індивідуальності, абсолютного суб’єкта).
Часткові елементи інтегральної самооцінки можуть відрізнятися
різноманітними рівнями усвідомленості.
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Адекватність, логічність, послідовність встановлюється на основі
реальних проявів особистості в діяльності та поведінці.
Моральним критерієм самооцінки є суспільна цінність того, що має в
собі особистість.
Самооцінка — це постійно діюча система, яка визначає позитивну і
негативну сторону вчинків особистості.
У пошуку роботи негативне значення заниженої самооцінки зрозуміле.
При цьому людина неадекватно реагує на свої можливості. Формується
негативне

ставлення

до

себе,

неприйняття

себе,

відчуття

власної

неповноцінності.
Це описові елементи негативної Я-концепції, які не сприяють пошуку
роботи, оскільки занижений рівень мотивації, а звідси низькі показники
самоактивності на ринку праці.
При завищеній самооцінці у безробітного також виникають труднощі
у пошуку роботи. Оскільки те, що пропонується, як правило, його не
влаштовує. Він вважає запропоновану роботу непривабливою, що не
відповідає знанням, вмінням, роботою, на якій не можна себе реалізувати.
Значний

науковий

інтерес

викликає

взаємозв’язок

окремих

компонентів Я-образу та самооцінки на різних етапах життєвого шляху
апліканта (див. таблиця 2).
Таблиця 2. Показники кореляційного зв’язку окремих компонентів Я-образу
та самооцінки у аплікантів різних вікових категорій. Із дослідження Тойрера
А.В.(Котовський центр зайнятості Одеської обл.).
№п/п

Категорії

Я-образ (риси особистості)

досліджуваних
I- Е

А-Д

Н -С

Е-H

З-B

1.

До 30 років

-0,50

0,16

-0,03

0,19

-0,14

2.

30-45 років

0,35*

0,04

-0,10

-0,03

0,21*

3.

45-55 років

0,27*

-0,02

-0,08

-0,50*

0,04

Примітка: * на рівні статистичної значущості P<0.05
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Показники

таблиці

дають

підставу

стверджувати:

статистично

надійний позитивний зв’язок спостерігається між показниками Я-образу
вікових категорій 30–45 (0,35) та 45–55 (0,27) по показнику екстраверсіїінтроверсії; значущий негативний зв’язок (-0,50) між показниками Я-образу
та нейротизму ; позитивний (0,21) із показниками пошуку нового досвіду і
визнання його самостійної цінності, терпимість до чужого, незвичного і
дослідницький інтерес до нього.
Цікавим в науковому плані є дослідження кандидата психологічних
наук Матвієнко Л.І. на кафедрі психології ІПК ДСЗУ по виявленню
особливостей самооцінки різних вікових категорій в ситуації безробіття [4,
с. 98].
Подаємо в скороченому вигляді результати дослідження (табл.: 3)
Таблиця 3. Особливості самооцінки аплікантів різних вікових
категорій. Із дослідження Матвієнко Л.І..(Київський міський центр
зайнятості.).
Рівень самооцінки

18-35 років

53-60 років

Адекватна

16.7

10.0

Завищена

20,0

66,7

Занижена

63,3

23,3

100,0%

100,0%

Всього

Як видно із емпіричних даних, існують статистично значущі
відмінності в самооцінці безробітної молоді в порівнянні з безробітними
передпенсійного віку. В них вищі показники заниженої самооцінки (63,3
проти 23,3) і нижчі показники (20,0 проти 66,7) завищеної самооцінки, що
підтверджує попередні результати дослідження .
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При застосуванні методики “Наскрізний біполярний перелік факторів
рис особистості», що утворюють Велику П'ятірку були отримані показники
ясності Я-концепції за п’ятьма факторами.
В нашому випадку це усвідомлення п’яти складових, зокрема:
інтроверсії-екстраверсії, що пов’язані із ступенем збудження і гальмування
в центральній нервовій системі і зумовлюються вродженими індивідуальнотипологічними особливостями; антогонізм-доброзичливість, незібраністьсвідомість, емоційна стабільність-нейротизм, пов’язані із вродженою
лабільністю ( швидкістю виникнення та протікання процесів збудження і
гальмування вегетативної нервової системи); закритість- відкритість
новому досвіду.
Інтегральні характеристики взаємозв’язку окремих складових Яобразу та впливу завищеної і заниженої самооцінки подаємо в Таблиці 4.
Таблиця 4. Вплив самооцінки на окремі складові Я-образу апліката . Із
дослідження Матвієнко Л.І..(Київський міський центр зайнятості.)
Безробітні у віці
18-35 років

Безробітні у віці
53-60 років

Самооцінка
зав/зан

P%

Sp

Mp

T

P%

Sp

Mp

T

20,0/63,3

40,0/48,2

7,3/8,8

2,7/7,2

66,7/23,3

47,1

8,6/7,7

7,8/3,0

ІE

26,7/63,3

44,2/48,2

8,0/8,8

3,3/7,2

50,0/33,3

50,0/47,1

9,1/8,6

5,5/3,9

АД
НС
ЕН
ЗВ

10,0/76,,7

30,042,3

5,5/7,7

1,8/9,9

13,3/70,0

33,9/45,8

6,2/8,3

2,1/8,4

16,7/76,7

37,3/42,3

5,8/7,7

2,5/9,9

16,7/70,0

37,3/45,8

6,8/8,3

2,5/8,4

20,0/60,0

40,0/48,9

7,3/8,9

2,7/6,7

30,0/46,7

45,8/49,9

8,3/9,1

3,6/5,1

10,0/80,0

30,0/40,0

5,5/7,3

1,8/10,9

16,7/63,3

37,3/48,2

6,8/8,8

2,5/7,3

Примітка: Sp - стандартне відхилення, де р-відсоткова ставка;
Mp – стандартна погрішність; t – достовірність.
Проаналізувавши емпіричні дані таблиці проведеного дослідження з
впевненістю можна стверджувати наступне: у більшості молодих аплікантів
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(18-35

років)

самооцінка

занижена

(63,3%),

тоді

як

у

аплікантів

передпенсійного віку така самооцінка присутня лише у 23,3 опитаних.
Характерною особливістю аплікантів із заниженою самооцінкою є
тривожність і вразливість. Вони часто звужують коло тих, з ким спілкуються,
оскільки є побоювання почути негативну думку про себе, що може призвести
до страждань. Дуже часто реальні успіхи та позитивну оцінку оточення
приймають як випадкову та тимчасову. У них понижена соціальна
активність, ініціативність, послаблений інтерес до соціальних справ. Низька
самооцінка заважає індивідуальному зростанню особистості, гальмує
розкриття індивідуальності, провокує комплекси, які ускладнюють взаємини,
таким, наприклад, є комплекс неповноцінності – перебільшення почуття
власної слабкості та неспроможності тощо.
Щодо аплікантів передпенсійного віку, то в них переважає завищена
самооцінка - 66,7% з усіх опитаних. В осіб із завищеною самооцінкою часто
спостерігається надмірна самовпевненість. Такі люди часто беруться за
справи, які реально перевищують їх можливості. Дуже часто при виникненні
невдач вони розчаровуються і бажають перекласти відповідальність за це на
інших людей та на обставини. Апліканти із завищеною самооцінкою
шукають такого середовища і способу життя, які забезпечили б їм
задоволення надмірних домагань.
Отже, самооцінка і рівень домагань апліканта формуються протягом
всього його розвитку і дуже важко піддаються змінам, а тому їх вплив на
душевний стан людини, результативність і продуктивність його діяльності
важко переоцінити. Тільки певна самокритичність дозволяє людині
усвідомити розбіжність своїх домагань і реальних можливостей та здійснити
їх корекцію.
Емпіричне дослідження самооцінки та його результати вимагають в
подальшому поглиблено дослідити взаємозв’язок Я-образу і самооцінки,
оскільки вікові особливості Я-образу переважно пов’язані із забезпеченням
розвитку інших осіб (дітей, учнів, товаришів по службі), а співвідношення Я275

реального і Я-ідеального перетворюється у посиленні значущості Яреального,

що

виявляється

у

спробі

блокувати

ідеальний

образ,

раціоналізувати неадекватний Я-образ з допомогою захисного Я-образу.
Самооцінка особистості апліканта залежить від того, ким йому
хотілось стати, яке місце зайняти в цьому світі, якими методами реалізувати
свої устремління, - саме це виступає критерієм в самооцінці власних успіхів і
невдач. На самооцінку впливає рівень досягнень особистості: вона
підвищується, якщо домагання людини реалізуються, і понижується, якщо
мету не вдається реалізувати.
У

випадках

невдачі

безробітний

має

декілька

можливостей

підтримати константність Я-концепції:


яким-то чином пояснити свій неуспіх;



заперечувати неуспіх;



понизити рівень своїх домагань;



зайнятися іншою діяльністю, в якій можлива більша успішність.

Таблиця 5. Системоутворювальні феномени рівнів суб’єктного потенціалу
безробітного. Із дослідження О.В.Киричук, С.О.Тарасюк ( ІПК ДСЗУ)
організму

індивіда

На рівні:
особистості

свободолюбство

цілеспрямованість

доброзичливість

енергійність
рухливість
витривалість

працьовитість
наполегливість
професіоналізм

відповідальність
турботливість
толерантність

індивідуальності

абсолютного
суб’єкта

упевненість
в
собі
життєрадісність
здібності
чесність

совісність
любов
віра в Бога
духовне
самоочищення

На другому етапі емпіричних досліджень самооцінки аплікантів
проведено

інтеркореляційний

аналіз

50-ти

феноменів

суб’єктного

потенціалу людини (гіпотетичними складниками виступало Я-ідеальне –
аксіологічний компонент і Я-реальне – праксеологічний компонент на п’яти
рівнях: організму, індивіда, особистості, індивідуальності, абсолютного
суб’єкта.

В

результаті

факторного
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аналізу

виявлено

по

чотири

системоутворювальних феномени на кожному із рівнів розвитку суб'єкта
(див.: табл. 5). У подальшому, це дало можливість встановлювати ранг
кожного феномена в загальній системі суб’єктного потенціалу безробітного,
і зробити загальну характеристику його життєвого шляху.
Розглянемо кожну складову суб’єктного потенціалу безробітних
різних вікових категорій.
Результати емпіричних досліджень аксіологічної складової трьох
вікових категорій подаємо в таблиці 6.
Аналіз емпіричних показників, наведених в таблиці, дозволяє зробити
наступні висновки:
по-перше, помітний вплив вікових особливостей аплікантів на
динаміку

аксіологічної

складової

суб’єктного

потенціалу

апліканта,

особливо на рівні особистості. Тут особливого значення набувають такі
цінності як доброзичливість, відповідальність. На рівні індивідуальності –
чесність. На рівні абсолютного суб’єкта – совісність, любов.
Таблиця 6. Показники самооцінки аксіологічної складової суб’єктного
потенціалу. Із дослідження О.В.Киричук, С.О.Тарасюк (Деснянський центр
зайнятості м.Києва)
Вікова категорія
Суб'єктний
потенціал
рівні:

До 30 років

Рейтинна гова
сума

30 – 45

45 і старше

Середнє
значення

Рейтингова
сума

Середнє
значення

Рейтингова
сума

1.

організму

52,4

13,1(У)

44,9

11,2 (У)

51,8

2.

індивіда

42,1

10,5 (ІУ)

41,0

10,3 (І)

35,3

3.

особистості

36,8

9,2 (І)

42,5

35,2

4.

індивідуальності

40,5

10,1 (ІІІ)

41,4

5.

абс.суб’єкта

37,8

9,5 (ІІ)

41,3

10,6
(ІУ)
10,4
(ІІІ)
10,3 (ІІ)

42,8
43,5

Середнє
значення
13 (У)
8,8 (ІІІ)
8,8 (ІІІ)
10,1
(ІІІ)
10,9
(ІУ)

Примітка: У дужках – місце середнього значення в системі
аксіологічної складової потенціалу
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По-друге, залишаються стабільними (на п’ятому місці) аксіологічні
феномени на рівні організму.
Результати емпіричних досліджень праксеологічної складової трьох
вікових категорій подаємо в таблиці 7.
Таблиця 7. Показники самооцінки праксеологічної складової
суб’єктного потенціалу. Із дослідження О.В.Киричук, С.О.Тарасюк
(Деснянський центр зайнятості м.Києва)
№
п/п

На
рівні:

До 30 років
Рейтингова
сума

Середнє
значення

Рейтингова
сума

1.

Організму

47,0,

11,8 (У)

42,1

2.

Індивіда

41,7

10,4 (ІІ)

39,0

3.

Особистості

33,6

8,4 (І)

41,6

4.

індивідуальності

42,5

10,6 (ІІІ)

5.

абс.суб’єкта

45,0

11,3 (ІУ)

45 і старше

30 - 45
Середнє
значення
10,5
(ІУ)
9,8 (І)

Рейтингова
сума
47,8

Середнє
значення
12,0 (У)

37,5

9,3 (ІІ)

33,9

8,5 (І)

39,6

10,4
(ІІІ)
9,9 (ІІ)

45,3

46,5

11,8 (У)

45,7

11,3
(ІІІ)
11,4
(ІУ)

Примітка: У дужках – місце середнього значення в системі
праксеологічної складової потенціалу
Аналіз емпіричних показників, наведених в таблиці 6 і 7, дозволяє
зробити наступні висновки:
По-перше, чітко прослідковується взаємозв’язок аксіологічної та
праксеологічної

складової

суб’єктного

потенціалу

безробітного,

де

аксіологічна складова виступає детермінантою праксеологічної;
по-друге, показники праксеологічної складової суб’єктного потенціалу
майже зеркально відбивають динаміку показників аксіологічної складової;
по-третє, існують вікові особливості динаміки окремих феноменів на
кожному рівні суб’єктності, зокрема чим старше вік, тим більше втрачають
своє значення рухливість, витривалість, упевненість в собі, наполегливість,
професіоналізм,
посилюється

турботливість,
цінність

таких

здібності,

любов,

феноменів
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як:

чесність.

Навпаки

цілеспрямованість,

працьовитість, доброзичливість, відповідальність, толерантність, совісність,
духовне самоочищення.
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РОЗВИТОК ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
У

статті

розглядаються

питання

структури

формування

профорієнтаційної компетентності майбутнього соціального педагога, який
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покликаний

сприяти

системі

професійної

орієнтації

у

середніх

загальноосвітніх навчальних закладах.
Ключові слова: профорієнтаційна компетентність, соціальний педагог,
професійна освіта, профорієнтація.
В сучасних соціально-економічних умовах, коли на ринку праці
загострилася конкуренція, від людини вимагається не тільки висока
освіченість, але і такі якості, як креативне мислення, здатність вирішувати
нетипові завдання, постійно займатися саморозвитком та самоосвітою,
самостійно обирати професійні та життєві траєкторії.
Нова особистісно зорієнтована парадигма української освіти має
забезпечити творчу самореалізацію особистості. Першочерговості набуває
питання розвитку національної освіти, зокрема вищої, здатної забезпечити
підростаюче покоління високоосвіченими, інтелігентними, соціально зрілими
і творчо спрямованими педагогами.
Особливо відчутною є потреба у висококваліфікованих соціальних
працівниках, які б змогли вирішити проблему профорієнтації учнівської
молоді.
Професіоналізм діяльності, різнобічна підготовка фахівця високого
класу, стають сьогодні провідними напрямками у підготовці майбутніх
соціальних працівників.
У сучасних наукових дослідженнях увага акцентується не тільки на
оволодінні студентами професійними знаннями, вміннями та навичками, а і
на вихованні особистості самого студента, на його соціалізації.
Різні наукові підходи з формування готовності майбутніх соціальних
працівників до здійснення професійної діяльності пропонують педагоги і
психологи: В.Й.Бочелюк, Л.В.Долинська, Ю.Г.Долинська, М.В.Левченко,
С.Д.Максименко,

О.І.Мешко,

В.О.Моляко,

О.Г.Мороз,

О.І.Пенькова,

Н.А.Побірченко, М.В.Савчин, та ін.
Сучасні тенденції розвитку освіти орієнтуються передусім, на
компетентнісний та особистісно-орієнтований підходи, висувають високі
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вимоги до фахівців загальноосвітньої школи, в тому числі, і соціальному
педагогу, якому відводиться значна роль у соціальному вихованні та
соціалізації підростаючого покоління, що передбачає крім всього іншого
сприяння у професійному самовизначенні.
Зміст роботи соціального педагога дає можливість соціальному
педагогу ознайомити учнів з різноманіттям існуючих професій, визначити
професійні інтереси та здібності учнів, проводити професійні проби,
формувати в процесі практичної діяльності початкові професійні уміння та
навички у відповідності з виявленими здібностями до певних видів
діяльності, розвивати необхідні особистісні якості які будуть сприяти
професійному самовизначенню учнів загальноосвітньої школи.
В педагогічній науці та практиці накопичений великій досвід по даній
проблематиці. Основні етапи та напрями розвитку профорієнтації та
підготовки педагогів до профорієнтаційної діяльності учнів, науково
обґрунтовувалися в працях багатьох дослідників: педагогів, психологів,
методистів.
Аналіз загальних закономірностей навчального процесу у вищій школі
здійснений

на

основі

робіт:

С.І.Архангельського,

Ю.К.Бабанського,

В.П.Беспалько, А.А.Вербицького, М.М.Фіцули тощо.
Психологічні аспекти профорієнтації, які використовуються нами для
аналізу відповідності університетського курсу профорієнтації, пов’язані з
результатами досліджень Л.М.Йовайші, Е.А.Клімова, Б.А.Федоришина,
Н.А.Побірченко,

Н.С.Пряжнікова,

Е.М.Павлютенкова

тощо.

Ідеї

компетентнісного підходу і розвитку професійної компетентності також
широко

представлені

в

педагогічних

дослідженнях

А.К.Маркіной,

В.А.Сластьоніна, І.Г.Єрмакова, А.В.Хуторського тощо.
Однак в ході аналізу проблеми ми виявили недостатній рівень
готовності майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної діяльності в
загальноосвітніх навчальних закладах.
Актуальним залишається питання розвитку у них умінь та навичок
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компетентної профорієнтаційної роботи з учнями.
Проблема

формування

профорієнтаційної

компетентності

у

майбутнього соціального педагога, пов’язана з необхідністю вирішення
наступних протиріч – між соціально-економічними вимогами суспільства
ринкової економіки до готовності учнів обрати майбутню спеціальність, та
їхньої відносно слабкою позицією у професійному самовизначенні; між
необхідністю організації професійної орієнтації учнів у загальноосвітній
школі та недостатньою сформованістю профорієнтаційної компетентності у
майбутніх соціальних педагогів, а також недостатнім аналізом теоретичних,
методологічних та технологічних засад даної проблематики.
В останні роки в працях багатьох науковців з’явилося досить повне
тлумачення терміна “компетентність” – глибоке, досконале знання своєї
справи, сутності роботи, що виконується, способів і засобів досягнення цілей
та відповідних умінь і навичок. Компетентність розглядається як риса
особистості фахівця, яка характеризує здатність правильно оцінювати
ситуацію, що склалася, і приймати у зв’язку з цим необхідне рішення, яке
дозволяє досягти відповідного результату.
Головною оцінкою компетентності вважається не тільки і не стільки
наявність значного обсягу знань і досвіду, скільки уміння їх актуалізувати та
проявити відповідно до ситуації, що склалася, і використовувати у процесі
реалізації своїх управлінських функцій.
З одного боку, компетентність розглядається як риса особистості, тобто
вводиться в коло понять її психічних властивостей, а з другого – ознака
діяльності, яка визначається різноманітними чинниками і є значно ширшою
за сукупність знань, навичок, умінь.
Так, зокрема, М.Курдюмов під професійною компетентністю розуміє
“систему знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості,
що забезпечують можливість виконання професійних обов’язків певного
рівня”
Л.Шаповалов

та

В.Горова

трактують
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поняття

професійної

компетентності як сукупність професійно значущих якостей, як прояв
творчості в процесі професійної діяльності.
Е.Софьян вважає, що професійна компетентність являє собою
сукупність особистісних якостей, знань, умінь спеціаліста, що забезпечують
високий рівень самоорганізації професійної діяльності, результатів цієї
діяльності, сприяють розвитку в учнів здатності до самопізнання та
саморозвитку необхідних для самоосвіти і самостійного розв’язання
пізнавальних проблем.
Близьким до позиції Е.Софьян є Б.Гершунський. Визначаючи суть
поняття педагогічна компетентність, він вказує на те, що вона є результатом
розвитку особистості і передбачає наявність у педагога таких якостей, які
дозволяють йому ефективно здійснювати педагогічний процес у мінливих
соціально-педагогічних умовах.
Компетентність як складне системне утворенням, системна властивість
особистості, цілісна ієрархічно динамічна система здібностей, компетенцій
розглядаються у дослідженнях І.Єрмакова та Д.Пузікова [1].
На нашу думку, професійна індивідуальність найкраще може бути
представлена

в

концепції

тривимірної

поетапно

конкретизованої

психологічної структури особистості, яка розроблена В.Рибалкою.
Досліджуючи природу особистості, В.Рибалка репрезентує її у
тривимірному просторі: соціально-психолого-індивідуальному, діяльнісному
та генетичному [2; 3]. Компоненти, що характеризують індивідуальність
особистості як сукупність професійно значущих якостей складають
соціально-психолого-індивідуальний

(вертикальний)

вимір

особистості,

визначаючи її здатність до певного виду праці, її можливість “бути”
конкурентоздатною. Названі професійно значущі якості визначаються
індивідуальними властивостями спілкування, спрямованості, характеру,
самосвідомості, досвіду, інтелектуальних процесів та психофізіологічних
якостей особистості, які є як вродженими, так і набутими. Дані якості
розвиваються як у процесі допрофесійного, так професійного розвитку
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особистості.
Компетентність та компетенція є характеристиками професійної
індивідуальності особистості. Концептуальні основи тривимірної поетапно
конкретизованої психологічної структури особистості дозволяють нам
припустити,

що

властивості

соціально-психолого-індивідуального

та

діяльнісного виміру професійної індивідуальності відповідно співвідносяться
з властивостями, що складають компетенцію та компетентність майбутнього
спеціаліста. Таким чином, компетентність, як система знань, умінь, навичок і
досвіду особистості є фундаментом для розвитку професійно успішної
особистості,

здатної

актуалізуватись

та

мобілізуватись

за

певних

професійних умов.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що компетенція відображає
сукупність професійно – значущих властивостей соціально-психологоіндивідуального виміру професійної індивідуальності, компетентність –
психологічні властивості, пов’язані з діяльністю, готовністю майбутнього
спеціаліста до процесу праці. Якщо компетентність є показником готовності,
то компетенція – показником здатності особистості до професійної
діяльності. Компетентність можна розглядати як техніку, що є показником
методологічного рівня організації праці, а компетенцію як показник стратегії,
майстерності майбутнього фахівця.
Становлення та розвиток людини як фахівця відбувається в процесі
систематичної освіти в різних професійних навчальних закладах. На цей
процес впливають стихійні впливи навколишнього професійного та
соціального середовища.
Безпосередньо

професійному

навчанню

передує

допрофесійне

навчання та виховання, які здійснюються в школі та сім'ї що мають на меті
вплив на людину у таких сферах як:
– мотиваційна сфера, яка включає професійні інтереси, професійні
наміри, готовність до трудової діяльності та вибору професії
– операційна сфера, яка включає в себе знання про професію, знання
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про якості особистості які необхідні для професії, трудові навички,
подолання помилок у трудовій діяльності.
Вищезазначене грає важливу роль для наступних етапів професійного
шляху людини – вибору професії та професійної освіти. Професійна освіта –
це система педагогічних впливів на людину з боку суспільства яка
спрямована на формування необхідних для даної професії знань, умінь та
навичок.
Професійна освіта це сприяння людині у процесі її професіоналізації.
Професійна освіта розуміється одночасно як процес та результат оволодіння
професією, і являє собою цілеспрямований процес навчання та виховання
особистості в інтересах суспільства та держави.
Головною метою професійної освіти являється формування особистості
фахівця, тому в процесі професійної підготовки необхідно розвивати якості
необхідних для цієї професії.
Соціальний педагог – професія головною метою якої є сприяння
процесу соціалізації підростаючого покоління. Розкриттю внутрішнього
потенціалу молодої людини, розвиток її здібностей, нахилів, умінь. Одним із
найважливіших видів діяльності соціального педагога, на наш погляд, є
профорієнтаційна діяльність.
Профорієнтація – це комплекс психолого-педагогічних, медичних,
соціальних

заходів,

спрямованих

на

формування

професійного

самовизначення молодої людини, працевлаштування людини з врахуванням
її інтересів, здібностей, якостей особистості, а також з врахуванням потреб
суспільства в певних фахівцях, оскільки в соціальному аспекті дуже важливо
щоб людина обирала професію яка відповідала б здібностям людини, а сама
людина відчувала задоволення від роботи та приносила користь суспільству.
Тому досить важливим, на наш погляд, є формування профорієнтаційної
компетентності майбутніх соціальних працівників в процесі професійної
підготовки.
Профорієнтаційна компетентність соціального педагога виявляється в
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готовності до:
– формування суспільного запиту на профорієнтацію
– сприяти професійній само ідентифікації учнів
– пропозиції стратегії і тактики педагогічного впливу на учня з
урахуванням пропозиції батьків, товаришів; ціннісних орієнтацій учнів; його
самооцінки.
– ефективно організовувати внутрішні та зовнішні ресурси для
профорієнтаційної діяльності
– проведення комплексу методик для ефективної профорієнтації молоді
– проведення профконсультацій, професійних проб тощо.
Професійна

підготовка

майбутнього

соціального

педагога

до

профорієнтаційної діяльності в школі передбачає підготовку майбутнього
фахівця ефективно діяти на наступних етапах:
– пропедевтичний (7-8 класи)
– основний (8-9 класи)
– заключний (10-11 класи)
На пропедевтичному етапі соціальний педагог має уміти:
– створити “освітньою карту” регіону, де будуть представлені всі
навчальні заклади регіону які надають весь спектр кваліфікацій від
професійно-технічних до вищих навчальних закладів;
– презентувати можливості профільного навчання, середньої школи,
міжшкільних навчальних комбінатів, закладів додаткової освіти тощо;
– володіти організаційними моделями профорієнтаційної роботи;
– забезпечувати попередню діагностику інтересів, здібностей та
особистих рис учнів необхідних для вибору професії за допомогою
профорієнтаційних методик.
На основному етапі:
– уміти навчати способам прийняття рішень про вибір напряму
профільної підготовки;
– формувати індивідуальні траєкторії навчання учня;
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– виявляти основні проблеми які заважають вибору профілю навчання;
– створювати програми профорієнтаційної допомоги;
– створювати професіограми;
– координувати роботу з батьками, вчителями, психологами та іншими
фахівцями стосовно вибору майбутнього профілю навчання та професійної
сфери.
На заключному етапі:
– допомагати учням конструювати конкретні версії продовження
освіти;
– проводити профконсультації;
– використовувати активні методи професійного самовизначення;
– аналізувати та сприяти самоаналізу в ситуаціях професійного
самовизначення учнями;
– організовувати професійні проби;
– проводити тренінгові заняття з профорієнтації;
– забезпечувати глибоку діагностику інтересів, нахилів, здібностей
учнів необхідних для вибору майбутньої професії;
– сприяти інформаційній підготовленості учня до працевлаштування
або професійного навчання.
Таким чином, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників
до

профорієнтаційної

діяльності,

дасть

змогу

державній

системі

профорієнтації, охопити всю територію країни і забезпечить молоді рівні
можливості отримання профорієнтаційних послуг.
Система професійної орієнтації повинна стати невід'ємним елементом
всієї кадрової політики і частиною двох взаємопов'язаних систем:
безперервної освіти і ефективної зайнятості.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
В

статті

обґрунтовується

специфіка

формування

домагань

старшокласників у сфері гуманітарних професій за допомогою кейс-методу.
Ключові слова: професійні домагання, гуманітарні професії, кейсметод.
Розгортання

ринкових

економічних

процесів

в

України

супроводжуються стрімким зростанням на ринку праці конкуренції між
фахівцями високої професійної кваліфікації. Такі тенденції помітні,
передусім, у зростанні попиту на кваліфіковану робочу силу, яка відповідає і
в змозі на високому рівні забезпечити просування готової продукції від
виробника до споживача. Саме тому сучасні умови висувають принципово
нові вимоги до рівня підготовки професійно компетентних, мобільних і
активних фахівців, здатних швидко модернізувати свою діяльність і
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оволодіти достатнім рівнем знань, професійних умінь і навичок. В означені
вище жорсткі умови ринку праці й потрапляє молодь після закінчення
загальноосвітнього навчального закладу, яка прагне здобути надійну
професію та мріє про вагомі професійні досягнення, що свідчить про
актуальність

і

соціальну

значущість

проблеми

формування

у

старшокласників адекватних домагань у сфері гуманітарних професій.
Загальновідомо,

професійне

самовизначення

має

відповідати

й

узгоджувати бажання і можливості особистості та попит на ринку праці на
певні професії. Якраз збагатити досвід вирішення такого протиріччя і,
передусім, на етапі закінчення юнаками та дівчатами загальноосвітньої
школи, в змозі методи розв’язання проблемних профорієнтаційних ситуацій.
Зважаючи на означене вище метою статті є обґрунтування специфіки
формування домагань старшокласників у сфері гуманітарних професій за
допомогою методів вирішення проблемних ситуацій, до яких належить також
і “кейс-метод”.
Розкриємо

сутність

і

значущість

професійних

домагань

старшокласників у процесі їх професійного самовизначення, що дасть змогу
нам обґрунтувати необхідність використання у профорієнтаційній роботі зі
старшокласниками “кейс-методу”. Відзначимо, теоретико-методологічне
обґрунтування поняття “професійні домагання особистості” здійснено в
працях

К. Альбуханової-Славської,

Б. Ананьєва,

І. Беха,

Л. Божович,

Г. Костюка, А. Леонтьєва, В. Мясищева, С. Рубинштейна, К. Платонова.
Вітчизняними дослідниками доведено, що професійні домагання та їх
самооцінка є складовими структури самосвідомості особистості, які
представляють

“Я-образ”

соціального,

життєвого

й

професійного

самовизначення суб’єкта. Якраз у площині усвідомлення свого “Я” та
ставлення до самого себе перебуває категорія “домагання”, завдяки якій
розкриваються

можливості

пояснення

цілеспрямованості

особистості,

механізмів її активності (мотиви, бажання, потяги, прагнення, проекти,
плани, змісти, прогнозування й ін.) у досягненні певного в різних видах
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діяльності соціально-професійного статусу [1; 3; 4].
В

останні

роки

увага

вітчизняних

науковців

(Т. Титаренко

І. Лебединська та ін.) зосереджена, переважно, на дослідженнях домагань
особистості (особистісних, соціальних, професійних) у межах категорії “Яобраз” і таких його компонентів як самоповага, самооцінка, саморегуляція.
Ці дослідження ґрунтуються на основних положеннях теорії життєвого
шляху особистості, найважливішою умовою якого є життєва перспектива як
образ бажаного та усвідомлюваного можливого майбутнього життя. На
думку К.Абульханової-Славської така перспектива дає людині можливість
організовувати власне життя, планувати та реалізувати його. Якраз
домагання особистості спонукають її до здійснення саме тієї діяльності, яка
відповідає цим домаганням. Крім того, на думку вченої, домагання це більш
узагальнений механізм особистості, ніж її мотиви, і різниця між мотивацією
та домаганнями полягає в тому, що коли змістом мотивації є те, на що
спрямовані потреби (тобто їх предметна спрямованість), то домагання
виражають ціннісну характеристику самого суб’єкта і його життя [1].
Вітчизняні

дослідники

(І.Бех,

Т.Титаренко)

наголошують

на

необхідності вивчення домагань особистості у взаємозв’язку з емоційною
сферою, самооцінкою, які формуються і проявляються в діяльності. Так,
зокрема, І. Бех, характеризуючи особливості підліткового віку, доводить, що
підліток обирає для себе “еталон дорослого”, через який він сприймає й
оцінює себе, але який, однак, не завжди відповідає справжнім його
можливостям. В результаті самооцінка підлітка часто коливається, вона
нестійка і переважно неадекватна. Підліток або недооцінює, або, навпаки,
переоцінює себе: рівень його домагань часто не відповідає рівню фактичних
досягнень. Поведінка, яка регулюється подібною самооцінкою, може
призвести до конфлікту з оточуючими [3, с. 119].
Розглядаючи життєві домагання особистості як потребове ставлення
людини до власного життя, Т.Титаренко приходить до висновку, що вони є
динамічною моделлю бажаного майбутнього життєвого світу, рамкою, в яку
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людина хоче запакувати своє життя. Це активне, емоційне, стійке,
цілеспрямоване, конкретне ставлення до себе і свого оточення, до часу свого
життя, до власного майбутнього, в якому враховуються колишні поразки і
перемоги, інтереси особистості та соціуму, потреби соціалізованого “Я” і
глибинного єства, інтенції потенціалу. Життєві домагання відрізняються від
життєвих цілей, планів, мрій і намірів, вони задають швидкість і напрямок
руху, формують загартованість до перешкод і випробувань, допомагають
переосмисленню свого теперішнього життя, визначають завтрашні резерви
[4, с. 5-7].
Означене нами вище дає змогу стверджувати, професійне майбутнє у
формі професійних домагань, яке старшокласник уявляє як потенційно
можливе,

як

перспективу професійного

зростання, виконує

функції

узагальнення досягнутого рівня та задає напрям майбутньої активності як
суб’єкта обраної діяльності. Варто також відзначити, що вибір майбутньої
професії, основу якого складають обґрунтовані, дієві та адекватні професійні
домагання особистості, залежить від зовнішніх (специфіка профільного
навчання, близьке соціальне оточення тощо) та внутрішніх факторів (загальні
та індивідуальні здібності, рівень навчальних досягнень, сформованість
професійно-важливих

якостей

тощо).

Тому

можна

з

упевненістю

стверджувати про сформованість професійних домагань є необхідною
передумовою
самовизначення

усвідомленого

та

особистості.

Таким

обґрунтованого
чином

професійного

професійні

домагання

старшокласника, як особистісне утворення раннього юнацького віку,
визначають його прагнення обрати професію й досягнути в майбутньому
цілей певної складності.
Прагнення суб’єкта досягти результату певного рівня складності
розкриємо на прикладі гуманітарних професій, які вимагають знань іноземної
мови. Ці професії ми розподілили на чотири групи, що дало змогу нам
окреслити напрями, місце і складність використання “кейс-методів” у
профорієнтаційній роботі зі старшокласниками.
291

1. Професії, у яких знання іноземної мови достатньо на рівні
побутового спілкування (сфера торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу
тощо). Варто підкреслити, що володіння людиною іноземною мовою як
ознака її освіченості, культурного розвитку, не є предметом досліджень
фахової підготовки спеціалістів цієї групи. Тут йдеться саме про ті професії,
у

яких

спілкування

з

іноземцями

входить

у

загальну

структуру

функціональних обов’язків людини, але воно не домінуюче. Для виконання
таких професійних обов’язків необхідно і достатньо володіти заздалегідь
заданим і, як правило, незначним рівнем знань з іноземної мови, інколи й
кількох, у межах фахової лексики.
2. Професії, які передбачають співпрацю вітчизняних та закордонних
спеціалістів на різному рівні (рівноправна співпраця, роботодавець –
підлеглий, підлеглий – роботодавець). Ці професії передбачають постійну і
тривалу взаємодію спеціалістів у межах заданих виробничих функцій і тому
вони повинні володіти, крім побутового рівня, поглибленими знаннями з
іноземної мови у певній виробничій галузі. Наприклад, представник
туристичної організації, професійна діяльність якого передбачає перебування
в іншомовному середовищі, постійно вирішує стратегічні, тактичні та
повсякденні питання взаємодії тощо. Або ж торгівельний представник
закордонного підприємства (компанії) в Україні, до професійних обов’язків
якого належать ті, що пов’язані з постійним узгодженням руху товару або ж
послуги. Йому також необхідно володіти на побутовому рівні тією
іноземною мовою, інтереси якої він представляє, та достатньо бути
ознайомленим з фаховою лексикою, пов’язаною з предметом співпраці.
3. Педагогічні професії, специфічною особливістю яких є створення
середовища для оволодіння іноземною мовою дітьми, молоддю та
дорослими. Це, як правило, спеціалісти, які володіють досконало однією з
таких мов. Проте найвагомішою відмінністю таких професій від попередньо
охарактеризованих нами є те, що вчителі для ефективного виконання своїх
професійних обов’язків мають мати достатньо глибокі знання у галузі, перш
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за все, педагогіки і психології, дидактики, теорії і методики навчання і
виховання тощо. Тому предметом їх праці, передусім у навчальних закладах
системи

освіти,

є

особистість,

з

притаманними

їй

віковими

та

індивідуальними особливостями, яка розвивається, самовдосконалюється і
прагне оволодіти іноземною мовою. А це свідчить про те, що для такого
спеціаліста іноземна мова є засобом, який забезпечує особистісне і
професійне самозростання того, кого навчають і виховують.
4. Професії, предметом діяльності яких є фаховий переклад. Відразу
наголосимо про відповідальність людини яка перекладає нормативноправові, господарські та інші документи, що перебувають у межах
міжнародних і міждержавних відносин. З огляду на це найважливішою
особливістю цієї групи професій, яка відрізняє їх від попередніх трьох
виділених нами груп, є велика ціна стилістичних, мовних й пунктуаційних
огріхів у професійній діяльності людини. Звичайно, для їх уникнення варто
досконало володіти іноземною мовою на рівні її носіїв, але високі стандарти
до таких спеціалістів виявляються також в тому, що предметом їх перекладу,
переважно, є конфіденційна інформація. Тому до фахівців цієї професії
висуваються також надзвичайно високі вимоги до їх особистісних та
моральних характеристик. Крім того, фахова перекладацька діяльність
різноманітна,

фахівці

цієї

сфери

здійснюють

усний

(послідовний,

синхронний, нашіптування) та письмовий переклад тексту. В поле їх
діяльності потрапляє переклад технічної, медичної, юридичної та іншої
документації (інструкцій, контрактів, статутів, звітів), вони забезпечують
проведення міжнародних конференцій (семінарів, круглих столів, зустрічей),
без них не можуть проводитися будь-які переговори (саміти) і звичайно
науково-технічна та виробнича співпраця.
Проаналізуємо також й іншу специфічну особливість перекладацької
фахової діяльності людини, яка відрізняє цю групу професій від першої,
другої та третьої. Її сутність полягає в тому, що у процесі перекладу,
особливо усного, потрібно передати адекватно не лише зміст тексту, а й
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чуттєві та емоційні його ознаки. Тому, наприклад, спеціаліст з синхронного
перекладу повинен володіти не лише досить високим рівнем розвитку
оперативної пам’яті (зберігання невеликого об’єму інформації впродовж
короткого проміжку часу), зосередженістю і розподілом уваги, а й вміти
чуттєво сприймати, перекладати, емоційно й адекватно її відтворювати,
одночасно нівелюючи власний емоційний стан і ставлення до інформації та
носія повідомлення. А це свідчить про те, що професія “перекладач”
належить до емоційного напружених і складних професій, яка висуває
підвищені вимоги до професійних, морально-психологічних та особистісних
властивостей особистості. Складність професійної діяльності перекладача й
формує відповідне соціальне замовлення на рівень і якість їх підготовки.
Отже, залежно від особливостей та умов праці фахівців, які
використовують у своїй професійній діяльності знання іноземної мови, їх
умовно можна розподілити на чотири групи, кожній з яких притаманний
певний рівень включеності іншомовного спілкуваннях виробничий процес
(обслуговування, торгівля, переклад, навчання тощо). Охарактеризовані нами
вище групи професій гуманітарної сфери, у яких іншомовне спілкування
входить до виробничої діяльності, та уточнення сутності поняття професійні
домагання старшокласника, дають змогу окреслити напрями використання у
системі традиційної професійної орієнтації учнів методів вирішення
проблемних ситуацій, до яких належить також і “кейс-метод”.
Відзначимо, на даний час зміст, форми та методи формування у
старшокласників готовності до професійного самовизначення достатньо
глибоко розкриті в працях колективу (О.Мельник, О.Морін, Л.Гуцан,
І.Ткачук, З.Охріменко, О.Скалько) лабораторії трудового виховання і
профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України. Ними
розроблено програмно-методичний профорієнтаційний комплекс для старшої
школи (програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Побудова
кар’єри”, робочі зошити до навчальних програм профорієнтаційного
спрямування, щоденник вибору профілю навчання та ін.) яким передбачено,
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зокрема, виконання учнями професійних випробувань у формі проектних,
технологічних, пошукових, аналітичних, дослідницьких та творчих робіт [6;
7; 8; 9; 10]. Така профорієнтаційна діяльність особистості на етапі вибору
майбутньої професії, стверджують дослідники, забезпечить: виховання в
учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності,
усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та
впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху; активізацію
процесів

самопізнання,

самооцінки

та

актуалізацію

потреби

в

самовдосконаленні; формування системи знань учнів про зміст та структуру
світу професій, сучасні вимоги соціального середовища до фахівців на ринку
праці, стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного
кар’єрного зростання у майбутньому; ознайомлення учнів із способами і
прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір майбутньої професії,
забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для
розробки або ж удосконалення стратегії професійного зростання у
майбутньому [6, с. 44].
З-поміж виділених вище цілей реалізації програмно-методичного
комплексу профорієнтаційного спрямування в сучасній профільній школі
“кейс-методи” якраз і перебувають у площині збагачення досвіду юнаків і
дівчат у вирішення проблемних профорієнтаційних ситуацій (поле пошуку
інформації про професію, розробка або ж корекція програми професійного
самовдосконалення, стратегія і тактика вибору професії, сучасне і майбутнє
середовище праці тощо).
Відзначимо, термін “метод” означає шлях, спосіб просування до
очікуваного

результату,

який

характеризується

трьома

ознаками:

визначається метою діяльності, способом засвоєння і характером взаємодії
суб’єктів. Під методами професійної орієнтації учнів слід розуміти способи
спільної діяльності педагога й учнів, які забезпечують підготовку школярів
до професійного самовизначення. Вони поділяється на: пояснювальноілюстративні або репродуктивні (бесіда, розповідь, пояснення, лекція,
295

демонстрація та ілюстрація явищ і процесів); інформаційно-пошукові
(проблемний виклад, евристичні бесіди, методи організації дослідницької
діяльності, спостереження, робота з навчальною та іншої літературою);
активні методи (ділові ігри, метод занурення з елементами гри, “мозковий
штурм”,

контекстне

навчання,

ігри-вправи,

розгляд

і

аналіз

профорієнтаційних ситуацій, тематичні дискусії, виробничі задачі з
використання технічних, технологічних і економічних ситуацій, змагальні
методи і ін.) [5, с. 32]. Означена вище класифікація методів професійної
орієнтації учнів дозволяє констатувати, що “кейс-методи” належать до групи
активних, а саме методу розгляду й аналізу профорієнтаційних ситуацій.
Підтвердимо це припущення.
Кейс-методи (case study), за визначенням Г.Багієва та В.Наумова, це
спосіб навчання і виховання, який спрямований на безпосереднє вирішення
практичних ситуацій. До групи цих методів належать: кейс стаді (case studies)
– метод вивчення ситуацій; кейс сторрі (case stories) – метод ділових історій;
безпосередньо метод кейсів (case method) – наповнення кейсів рішеннями.
Залежно від мети використання їх поділяють на ілюстративні, аналітичні та
пов’язанні з необхідністю прийняття рішення. Специфічною особливістю
цих методів є те, що в процесі заняття обговорюються ділові ситуації та
виробничі завдання, які заздалегідь підготовлені педагогом на основі досвіду
професійної діяльності фахівців. [2].
Відзначимо, принциповою новизною “кейс-методів” є те, що проблемні
ситуації для аналізу та знаходження рішення беруться з безпосередньої
практики і вирішуються самостійно учасниками навчально-виховного
процесу. Функціями педагога, за умови використання цього методу, є
підготовка переліку проблемних ситуацій, інструкція та опосередковане
керівництво процесом дискусії. Звичайно, що така специфічна особливість
зумовила використання таких методів спершу у системі підготовки
менеджерів, які в такий спосіб накопичували досвід прийняття управлінських
рішень. На даний час ці методи розповсюдилися й на інші сфери
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загальноосвітньої і професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Про те до
цього часу у системі професійної орієнтації учнівської молоді вони не
використовуються, окрім окремих елементів для активізації професійного
самовизначення старшокласників на етапі закінчення ними загальноосвітньої
школи.
Розглянемо можливості використання “кейс-методу” для формування
адекватних і дієвих домагань старшокласників у сфері гуманітарних
професій на прикладі розробленої нами класифікації, залежно від рівня знань
іноземної мови. При цьому наголосимо, що, як свідчить наш досвід,
ефективним їх використання є, передусім, під час вивчення предметів
варіативної складової навчальних планів старшої профільної школи.
Проблемними виробничими ситуаціями для першої групи професій,
рішеннями яких наповнюються кейси старшокласників, є приклади зі сфери
торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу (наприклад: пояснити туристу
специфічні особливості національної кухні, ввівши певну додаткову
перемінну в часі або ж просторі). Для групи професій, які передбачають
співпрацю вітчизняних та закордонних спеціалістів на різному рівні такими
проблемними ситуаціями є: перебування фахівця в іншомовному середовищі
(самообслуговування, непередбачуваність ситуації, збереження самостійності
у прийнятті рішення тощо); перебування закордонного представника в
Україні (специфіка підприємництва в нашій державі, неузгодженість фахової
термінології, проблема особистісного ставлення до взаємодії та ін.).
Специфічними та достатньо цікавими для учнів є проблемні ситуації для
групи педагогічних професій (зміна соціального статусу старшокласника,
пояснення окремих лексичних і орфографічних правил для інших, доповідь
або ж презентація окремої теми тощо). Найширші можливості для
використання цього методу розкриваються в четвертій групі професій,
оскільки предметом праці цих фахівців є усний (послідовний, синхронний,
нашіптування)

та

письмовий

переклад.

Проблемними

виробничими

ситуаціями для цієї групи професій є організація і проведення семінарів,
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круглих столів, зустрічей, переговорів та ін. Такі напрями профорієнтаційної
роботи зі старшокласниками в процесі суспільно-гуманітарного напряму
профільного навчання, які моделюють безпосередньо окремі виробничі
ситуації є не що іншим, на нашу думку, як професійним випробуванням, в
процесі яких у них формуються адекватні професійні домагання в обраній
або ж бажаній професії.
Отже, цей метод профорієнтаційної роботи зі старшокласниками
доповнює розроблений у лабораторії трудового виховання і профорієнтації
Інституту проблем виховання НАПН України програмно-методичний
профорієнтаційний комплекс формування у старшокласників готовності до
професійного

самовизначення

і,

насамперед,

у

питанні

організації

професійних випробувань. Адже він дає змогу вирішити протиріччя між
бажаннями учня, представленими у формі професійних домагань, та
вимогами майбутньої професії завдяки випробуванню своїх можливостей
безпосередньо в практичній діяльності, яка моделюється за допомогою
“кейс-методу”.
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навчальних закладів) (35 годин) / О.В.Мельник, О.Л.Морін. – К.: “Четверта
хвиля”, 2009. – 45 с.
9. Робочий

зошит

навчальної

програми

профорієнтаційного

спрямування “Людина і світ професій” (для 9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів) (9 годин) / О.В.Мельник, І.І.Ткачук. – К.: “Четверта
хвиля”, 2009. – 41 с.
10. Щоденник вибору профілю навчання: колективний методичний
посібник

(для

8-9

класів

загальноосвітніх

навчальних

закладів)

/ О.В.Мельник, І.І.Ткачук, Л.А.Гуцан, О.Л.Морін. – К.: , 2010. – 84 с.
Чанцева-Коваленко О.М.
м. Київ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З
ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що у зв’язку з
переходом до ринкової економіки, прискореним поширенням комп’ютерних
технологій, саме цей напрямок психології переживає корінних змін. Він
вимагає істотного перегляду традиційних підходів і наукових концепцій, які
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були сформовані в Україні в минулому столітті, і які по інерції усе ще
використовуються в організаційно-педагогічній і психологічній практиці,
пов’язаній із професійним самовизначенням населення, зокрема, учнів
школи.
Сучасна школа в умовах активного суспільного розвитку ще
недостатньо володіє технологією та методикою професійної орієнтації учнів
початкової школи. Значна частина учбово-методичної літератури по даному
напрямку застаріла у своєму змісті, у викладі

теоретичних підходів,

принципів і методів, на яких повинні будуватися роботи в області
профорієнтації,
завдання

професійного

навчально-виховних

консультування,
закладів

профвідбору.

системи

освіти

Провідне

України

—

підготувати конкретну людину до активної професійної діяльності у сфері
матеріального й інтелектуального виробництва.
До основних положень, що істотно впливають на проведення всієї
профорієнтаційної роботи, відносяться ідеї концептуального характеру. Одна
з них – ідея організації профорієнтаційної роботи, заснованої на
діагностичному дослідженні особистості, ретельному врахуванні інтересів і
здібностей, необхідних для правильного вибору професії (так звана
діагностична концепція, де широко використовуються тести). А також
«виховна концепція» - де виховання є домінуючим напрямком практичної
роботи з профорієнтації учнів[5, с.50]. Проте, перш ніж сформулювати
загальне визначення системи профорієнтації, слід

розглянути низку

вихідних положень:
- профорієнтація представляє собою системну діяльність, що включає
цільові настанови, задачі, принципи, форми, методи, критерії ефективності,
рівні, напрями, аспекти й інші системо- та структуроутворюючі елементи;
- система профорієнтації школярів є підсистемою загальної системи їх
трудової та професійної підготовки;
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- система професійної орієнтації – це частина загальної системи
соціальної орієнтації особистості у сформованій структурі продуктивних сил
і виробничих відносин на сучасному етапі розвитку;
- профорієнтація відноситься до соціальних систем, які функціонують
у суспільстві, вона торкається різних проблем і в тому числі пов’язана з
розвитком людського фактора в суспільному виробництві; вже з однієї лише
цієї причини профорієнтацію можна вважати суспільною проблемою;
- на ефективність профорієнтації впливає безліч різних об’єктивних і
суб’єктивних факторів. Ця система важко піддається організації й
керуванню. Ці й інші причини дозволяють назвати систему профорієнтації
складною.
Зі

сформульованих

вище

п’яти

вихідних

положень

випливає

визначення системи профорієнтації, її напрямків (підсистем) та особливостей
функціонування [5, с.51].
Згідно

визначення

російських

науковців

(проф.

Е.Ф.Зєєр,

Н.О.Садовнікова, А.М.Павлова), професійна орієнтація – це науковообгрунтоване розподілення людей по різних видах професійної діяльності у
зв’язку із потребами суспільства у різних професіях та здібностями індивідів
до відповідних видів діяльності [3,с.16]. Професійна орієнтація — це
цілеспрямована діяльність вихователя, що передбачає надання допомоги
вихованцеві у правильному виборі професії. Це сукупність психологопедагогічних, медичних та організаційних заходів впливу на вихованців з
метою виявлення і формування їхніх професійних інтересів та здібностей і
вплив на вибір професії відповідно до соціально-економічних потреб,
особистих схильностей, психічних і фізичних можливостей [9,с.295].
Розуміння структури й змісту профорієнтаційної роботи дає змогу
відшукати її більш конкретні форми, побачити етапи цієї роботи, зробити її
більш ефективною та цілеспрямованою. Цілком зрозуміло, що на практиці
усі ці форми певним чином зливаються та поєднуються. Більш того, від
уміння поєднувати всі форми профорієнтації суттєво залежить її успішість.
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Слід зазначити, що професійна орієнтація в школі покликана
вирішувати певні завдання:
1. Ознайомлювати учнів з різними видами професій та вимогами до
їх носіїв.
2. Виховувати в молоді спрямованість на самопізнання і власну
активність як основу професійного самовизначення.
3. Формувати вміння зіставляти свої здібності з вимогами,
необхідними для набуття конкретної професії, складати на цій основі
реальний план оволодіння професією.
4. Розвивати професійно значущі якості особистості.
Зважаючи на широкий спектр основних завдань профорієнтаційної
роботи у різних соціально-вікових групах на різних етапах процесу
професійного становлення особистості та різноплановість методологічних
підходів до визначення її цілей і змісту, узагальнена структура організації
системи професійної орієнтації складається з декількох взаємопов'язаних
компонентів, які відображені на рис. 1.
Розглядаючи

узагальнену

структуру

профорієнтаційної

системи,

необхідно розуміти, що різні визначення профорієнтації, різне концептуальне
трактування її цілей і змісту неминуче відбиваються на її структурі, а звідси
й на її формах і методах.
1.Професійна
адаптація

5.Професійний
відбір та добір

2.Професійна
інформація

Професійна орієнтація

3.Професійна
діагностика

4.Професійна
консультація

Рис. 1.Схема компонентів професійної орієнтації в школі
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Професійна

інформація

—

психолого-педагогічна

система

формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає
суб'єктивним і об'єктивним умовам вільного та свідомого професійного
самовизначення

особистості.

Вона

дає

молодшим

школярам

змогу

ознайомитися з різними професіями, з пов'язаним із ними змістом трудової
діяльності, з вимогами, які ці професії ставлять перед людиною, а також з
тим, де ними можна оволодіти.
Професійна

діагностика

—

система

психологічного

вивчення

особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і
якостей. Для деяких спеціальностей вона є неминучою, ігнорування пов'язане
з ризиком непридатності особистості.
Професійна консультація — надання особистості на основі її
вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї
напрямів і засобів професійного самовизначення. Завданнями професійної
консультації

є:

психологічне

вивчення

особистості

учня;

надання

обґрунтованої допомоги в оцінці власних здібностей до різних видів трудової
діяльності у сфері суспільного виробництва та ін.
Профорієнтаційне виховання — найвідповідальніший період у
цілісній системі профорієнтаційної роботи з учнями. Основою для успішного
здійснення професійного виховання є інформація, одержана про учня в
процесі попередньої професійної діагностики та професійної освіти. На учня
діє весь арсенал навчально-виховних заходів, у процесі якого вивчаються і
виховуються професійні мотиви та наміри.
Аналіз результатів педагогічного впливу на учнів дає можливість
визначити правильність їх професійного самовизначення стосовно своїх
нахилів і здібностей.
Професійний відбір — система роботи, спрямована на надання
допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі
виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей,
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інтересів,

потреб

і

об'єктивних

умов

професійної

підготовки

і

працевлаштування.
Професія адаптація ─ це процес пристосування людини до
професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й
відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями особистості
та вимогами до діяльності.
Завдяки

цьому

учні

виявляють

свої

індивідуальні

схильності,

психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами професії, до
якої вони мають інтерес і нахили. Вона покликана забезпечити:
-

формування в особистості активної профорієнтаційної позиції;

-

постійне

та

планомірне

професійне

інформування

учнів

загальноосвітніх шкіл, їхніх вчителів і батьків;
-

організацію професійної пропаганди провідних і масових професій у

суспільстві.
Важлива для оптимального вибору професії інформація повинна
містити такі відомості:
- про світ професій та вимоги, які висуваються до людини;
- про особисті якості людини, що є суттєвими для самовизначення;
- про потреби суспільства в кадрах, перспективи ринку праці;
- про систему навчальних закладів (шляхи отримання професії).
Ці чотири групи відомостей тісно пов'язані між собою - з ними
знайомляться учні в ході загального процесу професійної просвіти.[14, 23]
Особливо велике значення мають в професійній інформації зустрічі
молодших школярів з батьками — виробниками, працівниками промислового
і сільського господарства, та інших галузей. В процесі роботи за
професійною інформацією вчителя розкривають дітям не тільки зміст самої
професії, але і, найголовніше, - якими якостями повинна володіти людина,
щоб опанувати цією професією і успішно працювати[1,с.267].
Саме у початкових класах закладаються основи моралі і виробляються
навики етичної поведінки школяра. Рання профорієнтація (I—IV класи)
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полягає в підготовці дітей до трудової діяльності; ознайомленні їх (з
урахуванням

вікових особливостей) з професіями, світом праці;

у

формуванні у них потреби своєю працею приносити користь іншим. Досягти
цього можна включенням дітей в посильну суспільнокорисну працю, в різні
види навчальної і ігрової діяльності. Досвід і знання вікової психології
дозволяють сказати, що профорієнтацію можна починати в дитячому саду
або в 1-4 класах, коли у дітей виникає інтерес до різних видів діяльності
[7,с.45].
Професійну орієнтацію можна розділити на етапи, відповідні розвитку
школяра, причому вони обумовлені не тільки цілями професійної орієнтації,
до яких об’єктивно прагне школа, але і динамікою професійної орієнтації
самого школяра.
Васюк О. виділяє певні етапи організації професійної орієнтації, форми
і методи її ефективного формування. Це:
1.Емоційно-образний.
2.Пропедевтичний.
3.Пошуковий.
4.Розвиток професійної самосвідомості.
5.Спеціальна підготовка.
Перший етап характерний для дітей старшого дошкільного віку. В цей
період в особистості виробляється позитивне ставлення до професії та деякі
уміння у певних видах діяльності, що формуються в ігровій діяльності.
Другий етап (1—4 класи) передбачає — формування у молодших
школярів інтересу до професії, розуміння її ролі в житті людини та
суспільства; залучення учнів до різних видів діяльності (пізнавальної, ігрової,
суспільно

корисної,

трудової)

для

формування

необхідних

якостей

особистості. При цьому застосовують такі форми й методи, як бесіди на
уроках (про значення праці й вимогах до неї), і в позаурочній діяльності,
зустрічі з видатними людьми різних професій, ветеранами, викладачами
навчальних закладів; перегляд і обговорення кінофільмів на професійні теми;
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членство у клубах за інтересами[2,с.25]. На цьому етапі доцільно почати
знайомство школярів з широко поширеною класифікацією професій,
запропонованою Е. А. Климовим за чотирма головними ознаками, а саме: 1)
основні предмети праці; 2) цілі праці; 3) основні знаряддя і засоби праці; 4)
умови праці.
При цьому слід наголосити що виокремленні етапи професійної
орієнтації існують у комплексі, витікають один із одного і тісно
взаємопов'язані.
Зазначимо, що доцільна робота профорієнтації вчителя не може бути
випадковою, хаотичною і безпричинною.
Соціальна функція професійної орієнтації передбачає засвоєння
школярами певної системи знань, норм, цінностей, що дозволяють їм
здійснювати свою соціально-професійну діяльність як повноправні члени
суспільства і

самоудосконалюватися у відповідності з державними,

суспільними відносинами. Тому професійну орієнтацію учнів необхідно
розглядати перш за все з позицій соціального замовлення суспільства, а
також прогнозування підготовки майбутніх кадрів для країни, єдність
формування у школярів особистих і суспільних ціннісних орієнтації [9,с.178].
За останні роки у педагогічній науці визначилися принципи професійної
орієнтації школярів. Зміст яких подано у таблиці 1.
Таблиця 1. Принципи професійної орієнтації школярів
Назва принципів

Зміст

1.
Принцип Свідомість зумовлює хороше знання професії: що
повинна людина знати і уміти по даній професії, які вона
свідомості
пред'являє психофізіологічні вимоги до нього, які умови
праці, як оплачується праця цієї професії, де можна
отримати цю професію, які перспективи професійного
зростання в даній області праці, які житлово-побутові
умови і т.д. При цьому людині бажано здійснити
«пробу» своїх сил в області професії, що обирається,
почитати відповідну літературу і зорієнтуватися, чи
зможе він вибрати цю професію на довгі роки.
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В процесі професійної орієнтації, заздалегідь виявивши
інтереси, схильності і здібності учнів, слідує спільними
зусиллями школи, сім'ї, професійних навчальних
закладів, виробництва, громадськості рекомендувати
кожному з школярів відповідну йому професію.
Педагогічне керівництво і контроль повинні займати
своє місце, проте остаточне право у виборі професії
залишається за школярем.

2.Принцип
самостійності

Зумовлений тим, що вибір професії відбувається з
3.Принцип
свободи вибору урахуванням потреб народного господарства і своїх
індивідуально-психологічних особливостей, а також
професії
стану здоров'я. Наша держава кожному гарантує різний і
вільний вибір професії з урахуванням інтересів
суспільства. Питання про співвідношення особистого і
суспільного у виборі професії неможливо розглядати
поза проблемою особи і суспільства.
Формами професійної інформації вважаються ті заходи для школярів,
під час яких вони знайомляться з професіями, з якостями особи, необхідними
для успішної участі в певній діяльності[8,с.20]. При виборі форм та методів
роботи з учнями на уроці особливу увагу необхідно звертати на застосування
засобів, що активізують самого учня: ділові, рольові ігри, аналіз конкретних
виробничих ситуацій, проблемний виклад матеріалу та інші.
Використовуючи ділові, рольові, та інші ігри як засіб розвитку творчої
активності учнів, учитель вирішує ряд завдань:
-

цілеспрямовано знайомить школярів із змістом професії;

-

розкриває

учням

специфіку

(психологічний

зміст)

професійної

діяльності;
-

розвиває вміння співвіднести свої інтереси і здібності з вимогами

професії;
-

досягає

відповідності

навчальних

та

пізнавальних

інтересів

з

професійними;
-

формує активну позицію школярів в оволодінні професією, виховує

потребу реалізувати свої інтереси в діяльності.
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При цьому особливу увагу треба звертати на розвиток самостійності,
творчих здібностей учнів, бо через творчість найбільш повно проявляються
професійні інтереси і нахили людини [6,с.5].
Найбільш поширені форми професійної орієнтації учнів молодшого
шкільного віку: спеціальна спрямованість уроків, розповіді про професії,
демонстрація кінофільмів, обговорення книг і розповідей, екскурсії на
виробництво, зустрічі з новаторами і фахівцями, залучення до клубів юних
техніків, юних натуралістів, організація діяльності клубів за інтересами,
індивідуальна допомога у виборі виду занять і т.д.
Масові форми виховної роботи направлені на те, щоб сформувати у
хлопців і дівчат позитивне відношення до праці, глибоке розуміння свого
громадянського обов'язку, активізувати самопізнання і саморозвиток у
зв'язку з вибором професійного шляху.
Широке обговорення проблем вибору професії в школі розширює
кругозір

старшокласників про

світ праці, про

тенденції

сучасного

виробництва, про вимоги народного господарства і перспективи розвитку тієї
або іншої професійної праці.
Слід зазначити, що сьогодні будь-яка діяльність, а профорієнтаційна
тим паче, не уявляються без використання сучасної комп'ютерної техніки.
Природно, погодитися із думкою Т. Паперової, що її застосування підніме на
якісніший рівень здійснення професійної спрямованості учнів.
Важливою умовою у підготовці школярів до свідомого вибору
професії, розвитку творчих здібностей, формуванню інтересу до роботи у
сфері матеріального виробництва, науці, техніці і т. є проведення позакласної
і позашкільної робота. Глибокий внутрішній сенс позакласної і позашкільної
виховної роботи у всіх її формах полягає в залученні школярів до активної
участі в суспільно корисній діяльності, в стимулюванні їх ініціативи і
самостійності, в розвитку індивідуальних інтересів, схильностей і здібностей.
Цілі, зміст, методи, форми, засоби і результати профорієнтаційної роботи
завжди зливаються в єдиний навчально-виховний процес, складають
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змістовну, методичну і організаційну сторони діяльності вчителя і учнів та
підпорядковані меті профорієнтації. Виходячи з конкретних цілей і завдань,
вчителі визначають зміст і об'єм професійної інформації для учнів, методи,
засоби і форми, за допомогою яких школярі вивчають і опановують її, а
також той результат, який повинен бути досягнутий.
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Шевенко А. М.,
м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ В УМОВАХ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Проблема професійного самовизначення завжди є актуальною для
старшокласників. На сьогоднішній день ситуація неможливості реалізувати
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свої професійні наміри є досить поширеною для учнівської молоді, в
багатьох випадках це залежить від соціально-економічної ситуації у країні.
Але, потрібно наголошувати на тому, що саме особистість старшокласника є
суб’єктом професійного самовизначення та має безліч можливостей щодо
вибору, планування та реалізації свого професійного майбутнього.
Від того наскільки вибір старшокласниками своєї майбутньої професії
буде вдалим, залежить не лише їх майбутнє у професійному становленні і
професійному зростанні, а й особисте вдосконалення й саморозвиток на
протязі всього життя. За умов правильного вибору професії, а ми під цим
розуміємо погодження себе із професією, процес самовизначення власних
можливостей стає максимально корисним і продуктивним. Самовизначення
власних можливостей, самоусвідомлення професійного вибору, бачення
реальних перспектив подальшого професійного розвитку все це сприяє
погодженню

себе

із

професією

(професійному

самовизначенню)

та

особистісному зростанню старшокласників.
Проблемі професійної орієнтації присвятили свої дослідження такі
вітчизняні науковці та вчені як Є.В.Єгорова, що працює у проблемі
індивідуального

профконсультування;

Н.І.Литвинова,

яка

розробляє

проблему мотивації учнівської молоді до свідомого вибору професії;
Н.А.Побірченко, що має доробки у проблемі адаптації учнівської молоді в
умовах сучасного ринку праці; В.В.Синявський, який працює над створенням
та вдосконаленням професіограм різних професій; Б.О.Федоришин, що
займався методологією профорієнтації, також в цій проблемі працювали
Г.С.Костюк, П.А.Шавір, І.П.Маноха [2; 4; 6; 9; 10; 12].
Теоретичні праці з проблем розвитку особистості та його зв’язку з
професійним

самовизначенням

належать

К.А.Абульханово-Славській,

М.С.Пряжнікову, І.І.Чесноковій [1; 7; 11].
Дослідники

проблем

педагогічної

і

вікової

психології

мають

спрямовують свої зусилля на розробку особистісно орієнтованої теорії
професійної орієнтації. Вони розглядають особистість з її потребами,
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інтересами, прагненнями у центрі всього профорієнтаційного процесу і від
дій

орієнтування

особистості

звертаються

до

вивчення

процесів

самоорієнтації та самовизначення. У кожному окремому випадку ці процеси
наділені індивідуальним і неповторним психологічним змістом, який
зумовлений

індивідуальною

ситуацією

розвитку

особистості

та

її

внутрішніми суперечностями.
У статті ми хочемо наголосити на тому, що проблема професійного
самовизначення старшокласників тісно пов’язана з їх особистісним
зростанням. Професійне самовизначення, це довготривалий динамічний
процес прийняття особистістю рішення щодо вибору майбутньої професійної
діяльності, виходячи з її індивідуально-психологічних можливостей і потреб
ринку праці. Слід зазначити, що свідоме професійне самовизначення
передбачає аналіз особистістю старшокласника суб’єктивних та об’єктивних
умов майбутньої праці з наступним вільним та самостійним прийняттям
рішення щодо вибору напрямку професійної освіти та подальшої діяльності.
Професійне самовизначення та особистісне зростання старшокласників
– довготривалий процес розвитку їх ставлення до майбутньої професії та до
самих себе як до потенційних суб’єктів професійної діяльності, а також як
особистостей, що є відповідальними за свій вибір. В даному випадку
старшокласники мають займати активну позицію: вони самі обирають
професію і самі проходять період професійного навчання, самі будують свою
власну професійну кар’єру, та вважають себе відповідальними за свій
професійний вибір.
Як зазначається у Концепції державної системи професійної орієнтації
населення фактором, що сприяє професійному самовизначенню та реалізації
здатності до праці особи, є дієва система професійної орієнтації населення.
Саме профорієнтаційна робота, що в кінцевому результаті передбачає
професійне самовизначення учнівської молоді передбачає використання
різних форм, методів та засобів її реалізації. Зокрема ефективними є
профінформація та профконсультація, що включає в себе профдіагностику.
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Профінформація забезпечує учнівську молодь достовірною інформацією про
трудову діяльність та її роль в професійному самовизначенні особистості
учня, інформація про стан, потребу та динаміку ринку праці, зміст та
перспективи розвитку сучасних професій і вимог до особистості учня, форми
та

умови

оволодіння

ними, можливості

професійно-кваліфікаційного

зростання і побудови кар’єри, що спрямована на формування професійних
інтересів, намірів та мотивації особи щодо вибору виду трудової діяльності.
Профконсультація – цілеспрямований процес вивчення особистості з метою
надання їй кваліфікованої допомоги у виборі професії у відповідності з її
інтересами,

можливостями

і

потребами

ринку

праці

в

кадрах.

Профдіагностика являє собою оцінку потенційних професійних здібностей,
конкретних

індивідуально-психологічних

властивостей

особистості,

необхідних для виконання певних видів професійної діяльності [3].
Професійне самовизначення є одним з пріоритетних чинників
особистісного зростання учнівської молоді, досягнення нової особистісної
якості шляхом суттєвих змін способів формування та розвитку орієнтації на
майбутню професію. Професійне самовизначення є комплексним засобом
підвищення якості та ефективності особистісного зростання учнівської
молоді, що дозволяє враховувати індивідуальні психологічні особливості,
інтереси, схильності та їх здібності. А також створювати умови для
формування в учнівської молоді образу професійного «Я» з огляду на їх
інтереси до професії.
Особливість процесу особистісного зростання полягає в тому, що цей
процес триває протягом всього професійного, та життєвого шляху людини.
Особистісне зростання старшокласників вимагає від них пошуку «свого
місця у житті», яке б відповідало їх життєвим та професійним цінностям та
можливостям. Особистісне зростання, це активний процес становлення у
якому особистість бере на себе відповідальність за свій майбутній життєвий
шлях. Професійна діяльність як складова життєвого шляху має величезний
вплив на розвиток та зростання особистості.
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Особистісне зростання передбачає якісні зміни, що відбуваються в
особистості

в

процесі

професійного

самовизначення.

Професійне

самовизначення вимагає від особистості старшокласника вміння аналізувати
свої можливості, активізувати свій майбутній розвиток, формувати образ
професійного Я, прогнозувати індивідуальний стиль професійної діяльності,
окреслювати для себе професійні перспективи та шляхи їх досягнення. В
процесі

професійного

самовизначення

старшокласники

займаються

самопізнанням, самооцінюванням та саморозвитком власних можливостей та
ціннісних орієнтацій. Їх дії спрямовані на розуміння ступеня відповідності
власних особистісних особливостей щодо вимог майбутньої професійної
діяльності.

Професійне

самовизначення

складається

з

самопізнання

(усвідомлення власних інтересів, схильностей, особливостей свого характеру
та темпераменту), самооцінювання (порівняння результатів самопізнання з
наявними уявленнями про професійні вимоги щодо обраної професії), та
саморозвитку (цілеспрямоване само формування в собі властивостей,
необхідних для успішного виконання майбутньої професійної діяльності).
Процес особистісного зростання складається з розвитку внутрішньої
самосвідомості, яка модифікує структури особистісного сприйняття, що
якісно змінюють особистість. Задачу особистісного зростання допомагають
вирішити

п’ять

підходів.

Перший

підхід

–

акцент

на

розвитку

самосвідомості. Усвідомлення особистісних мотивів, вибору уподобань,
системи цінностей, мети та сенсу. Другий підхід – культивування
відповідальності. Допомога старшокласникам у виявленні способів, які вони
зможуть використати для того, щоб уникнути відповідальності. Третій підхід
–

допомогу

у

визначенні

сенсу

власного

зростання.

Допомога

старшокласникам у визначенні сенсу життя за допомогою включення у
творчість, у творчу діяльність, у якій їх інтенції спрямовані не на себе, а
назовні. Четвертий підхід – пошук ідеалу для наслідування. Переживання
своєї ідентичності, свого «Я» як унікального неповторного життєвого світу.
П’ятий підхід – набуття впевненості подолання тривожності невпевненості,
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робота з тривогою. Тривога розглядається як один з проявів буття, як
старшокласники справляються з тривогою; яку функцію виконує тривога
(особистісного зростання чи обмеження особистісного буття); чи схильні
старшокласники приймати свою тривогу, чи намагаються позбутися її.
Процес

професійного

самовизначення

самосвідомості, формування

системи

включає

розвиток

ціннісних орієнтацій, побудову

еталонів у вигляді ідеального професійного «Я», моделювання свого
майбутнього. У професійному самовизначенні виділяють певні стадії чи
фази: а) формування готовності до вибору тієї чи іншої професії; б)
здійснення

цього

вибору;

в)

професійне

навчання;

г)

оволодіння

професійною майстерністю.
Як зазначає О.В.Мельник, профорієнтаційна робота передбачає
формування в учнівської молоді професійної перспективи – розгорнутих у
часі життєвих планів, спрямованих на вибір професії і ствердження себе як
суб’єкта професійної діяльності.
Головним

результатом

успішної

профорієнтаційної

роботи

зі

старшокласниками є їх вміння визначати далекі та близькі професійні цілі,
розробляти шляхи їх досягнення, враховувати помилки та можливі
перешкоди на своєму професійному шляху. Це свідчить про певний рівень їх
самостійності та незалежності від зовнішнього впливу [5].
Отже, основною метою професійного самовизначення є можливість
спроектувати своє майбутнє та сформувати необхідні ресурси для здійснення
свідомого

професійного

вибору.

Для

успішного

вибору

професії

старшокласникам пропонується декілька кроків які допоможуть їм у виборі
власного професійного майбутнього.
Крок 1. Дізнатися якомога більше інформації про те, що є важливим і
потрібним для тієї професії, яку Ви обрали для себе.
Крок 2. Дізнатися про свої особистісні особливості. Тому Ваше
завдання – прислухатися до себе і знайти справу свого життя.
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Крок 3. Професія повинна Вам подобатися. Те, що Ви будете робити
повинно приносити Вам задоволення, інакше робота стане смутним тягарем
на все життя. Але це не означає, що досягти успіху у вибраній області, стати
хорошим фахівцем або просто працювати в цій професії буде легко. Шукайте
саме те, що Вам подобається робити. Досягти висот найпростіше саме в
улюбленій справі.
Крок 4. Ніколи не пізно зацікавитися іще чимось. Час на Вашій стороні.
Ніякі знання в житті не бувають зайвими.
Крок 5. Поспілкуйся з батьками та їх друзями, фахівцями тих професій,
що Вас приваблюють. Так Ви зможете дізнатися про всі сторони професії –
про приховані складності і малопомітні радощі кожної професії. Можливо,
побачене виявиться для Вас тим самим вирішальним враженням, яке
допоможе у прийнятті важливого рішення щодо Вашого професійного
майбутнього.
Крок 6. Але скільки б фахівців не прийшло Вам на допомогу, все
залежить тільки від Вас, не перекладайте свою відповідальність за власне
майбутнє на інших.
Як ми уже наголошували, професійне самовизначення сприяє
особистісному зростанню старшокласників, вони стають більш дієвими щодо
свого професійного майбутнього. У старшокласників змінюється сприйняття
себе, вони оцінюють себе більш реалістично.
Якісна робота з професійного самовизначення допомагає розвиненню
впевненості у собі, своїх силах. Дослідження своїх особливостей сприяє
більш досконалому володінню собою. Знання певних рис характеру
пояснюють ту чи іншу поведінку, сприяють у побудові більш виваженого
стилю життя. Самопізнання допомагає краще розуміти себе, бути більш
відкритим до взаємодії, до співробітництва, до партнерства у діяльності, що у
свою чергу також свідчить про певне особистісне зростання.
Старшокласники,

які

замислюються

над

своїм

майбутнім

та

докладають певних зусиль для досягнення своєї мети здатні більш творчо
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підходити до вирішення різноманітних проблем, що стосуються не лише
професійного самовизначення, а життєтворчості взагалі. Творче ставлення до
праці, це прагнення людини до створення нових, більш досконалих,
оригінальних методів втілення задуму, до оволодіння новими методами
роботи.
Для старшокласників є характерним пошук себе, свого місця у
навколишньому оточенні, вони задаються питаннями «Хто я? Який я?».
Розвиток самосвідомості, відкриття власного Я, це найважливіші особливості
старшокласників. Самоствердження старшокласників відбувається завдяки
усвідомленню власного Я та співставлення своїх уявлень про себе з
уявленнями

оточуючих.

У

цьому

віці

зростає

рівень

свідомого

самоконтролю, змінюється ставлення до власної особистості (усвідомлення
себе як неповторної особистості). Основним психологічним здобутком
являється власний внутрішній світ, центром якого виступає власне «Я».
центральним новоутворенням стає самовизначення, не лише особистісне, а й
професійне. Розвиток рефлексії, яка забезпечує усвідомлене й критичне
ставлення до себе, становлення готовності до трудової діяльності, це риси,
які притаманні особистості в період ранньої юності. Якщо ці якості
сформовані, то молода людина має необхідну психологічну базу для
самовизначення, основою якого є потреба зайняти внутрішню позицію
дорослого, усвідомити себе членом суспільства, визначитися, тобто
зрозуміти себе, свої професійні можливості, своє місце й призначення в
житті.
Професійне самовизначення учнівської молоді буде ефективним та
доцільним за умов проведення профорієнтаційної роботи з огляду на її
психолого-вікові особливості. За умов забезпечення учнівської молоді
змістом професійної інформації про роль людського феномену у створенні
продуктів праці. За умов актуалізації пізнавального інтересу учнівської
молоді до праці, до її джерел і власного творчого потенціалу. Професійне
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самовизначення нами розглядається як органічна ланка цілісного процесу
розвитку особистості.
Основою професійного самовизначення є самопізнання та об’єктивна
самооцінка індивідуальних особливостей, співставлення своїх професійно
важливих якостей та можливостей з вимогами професій та вимогами
сучасного ринку праці. Щоб підготувати учнівську молодь до професійного
самовизначення необхідно: а) сформувати установку на власну активність та
самопізнання, як основу професійного самовизначення; б) ознайомити зі
світом професій, вимогами ринку праці, правилами щодо вибору професій; в)
забезпечити самопізнання та формування образу «Я» як суб’єкта професійної
діяльності; г) сформувати уміння аналізу власних можливостей та дій.
Ось деякі вимоги щодо вдалого процесу професійного самовизначення
та особистісного зростання: 1) проходження учнями психодіагностичного
дослідження; 2) вміння використовувати експрес-діагностичні методики; 3)
вміння самостійно шукати інформацію професійного спрямування; 4) знання
основних вимог професії щодо особистості; 5) знання власних психологічних
особливостей; 6) знання своїх потенційних можливостей та готовність
працювати над їх розкриттям та вдосконаленням; 7) наявність інформації
щодо подальшого навчання за обраною професією; 8) знання про попит на
певну професію на ринку праці; 9) володіння переліком підприємств та
організацій на яких можна працевлаштуватися за обраною спеціальністю; 10)
можливість професійних проб в обраній професії; 11) знання про розміри
оплати за певною спеціальністю; 12) наявність уявлення про майбутнє місце
роботи; 13) достовірна інформація про складності, що виникають у певній
галузі; 14) знання про перспективи професійного розвитку та кар’єрного
зростання. Це далеко не весь перелік навичок, які допоможуть учнівській
молоді у процесі професійного самовизначення, подальшого професійного
розвитку та кар’єрного зростання.
Отже, метою нашої роботи є підготувати учнівську молодь до
свідомого професійного самовизначення, яке відбувається на протязі певного
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часу, ці рамки не фіксовані, а індивідуальні для кожної особистості в
залежності від її когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної та
поведінкової сфер.
Процес професійного самовизначення стимулює учнівську молодь до
прийняття самостійних рішень, які впливатимуть на подальше життя
особистості, до усвідомлення власної відповідальності за певні плани та
вчинки, до реалістичного погляду на свою особистість та на оточуючу
дійсність, прийняття її без фантазій та хибних очікувань. Ми починаємо з
того, що учнівська молодь отримує інформацію про потреби ринку праці,
потім аналізуємо ті можливості, які є у певної особистості, і від цього
шукаємо ту галузь, де учень хотів би себе реалізовувати.
З огляду на те, що вибір професії учень здійснює самостійно, ми
можемо лише допомогти в оволодінні деякими прийомами пошуку
інформації професійного спрямування; навиками самопізнання, до якого
входять самоспостереження, самоаналіз та самооцінка; побудовою образу
професійного «Я»; формуванням професійно важливих цінностей. Таким
чином, ми створюємо умови не лише для професійного самовизначення, а й
особистісного зростання учнівської молоді.
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