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професійна діяльність людини загалом, визначається роль особистості у власному 

професійному самовизначенні, обґрунтовуються загальні положення педагогічного 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні, реформування та модернізація 

системи освіти, зокрема вищої школи, у контексті європейської інтеграції та 

приєднання до Болонського процесу – усе це сприяє оновленню ринку освітніх 

послуг та ринку праці, які перебувають у тісному взаємозв’язку. Зміни умов, 

змісту і засобів праці потребують функціонування довготривалої та динамічної 

системи професійної орієнтації, що виступає складовою неперервної освіти. У 

кінці XX – на початку XXI ст. при розбудові незалежної України з’явилася 

можливість по-новому підійти до проблеми підготовки особистості щодо 

професійного самовизначення, повною мірою враховуючи інтереси особистості 

й країни. Але високий рівень безробіття серед молоді на сучасному етапі, 

плинність кадрів, незадоволеність значної кількості людей своєю спеціальністю 

свідчать, що питання вибору професії підростаючим поколінням не можна 

вважати розв'язаним. 

Трудові ресурси були і залишаються головним елементом продуктивних 

сил будь-якого суспільства. Сьогодні проблема трудових ресурсів в Україні 

особливо актуальна. Це зумовлено тим, що з року в рік скорочуються 

можливості додаткового залучення робочої сили у різні сфери матеріального 

виробництва. Бережливе ставлення до трудових ресурсів є нагальною вимогою 

часу. Крім того, в сучасних умовах розвитку ринку праці, зростання вимог до 

якості підготовки сучасного фахівця визначає необхідність якісного 

покращання усієї системи професійної підготовки кадрів. Одним із важливих 

напрямів реалізації таких завдань є розвиток і вдосконалення системи роботи з 

професійного самовизначення учнівської молоді в умовах набуття нею 

загальної освіти. 

Професійна орієнтація відповідно до Концепції державної системи 

професійної орієнтації населення є науково обгрунтованою системою 

взаємопов'язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і 

педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного 

самовизначення та реалізацію чинності до праці особи, виявлення її здібностей, 

інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії або 

на заміну виду трудової діяльності. 

У цих умовах перед загальноосвітньою школою поставлена соціальна 

функція – забезпечити навчальні заклади І-ІV рівня акредитації та професійно-

технічних закладів освіти молоддю, яка б за визначений термін засвоїла 

необхідні фахові знання, сформувала б практичні уміння і навички, які 

необхідні для ефективної професійної діяльності. Вирішити це важливе 

завдання може педагог, який має відповідну професійну підготовку, здатний 

ефективно здійснювати професійне самовизначення випускників 

загальноосвітньої школи.  

Професійна орієнтація є складною науково-практичною системою роботи 

з особами, що знаходяться в ситуації вибору професії. Її інформаційну і 

методичну основу складають глибокі знання змісту й умов професійної 

діяльності, правильні уявлення про вимоги професій до психофізіологічних та 
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особистісних якостей людини, психодіагностична оцінка індивідуально-

психологічних особливостей особистості та порівняння отриманих результатів 

з вимогами різних видів діяльності. Відсутність таких знань може мати 

негативні наслідки при виборі чи зміні професії. Тому, завдання профорієнтації 

визначають сьогодні значну потребу психологічного вивчення професій і 

особистісних якостей майбутнього фахівця, потребують відповідної підготовки 

кваліфікованих кадрів з профорієнтології. 

Тому, на сьогодні необхідною умовою створення освітнього простору, 

який сприяє свідомому професійному самовизначенню учня загальноосвітньої 

школи, є кваліфіковане проведення з ним профорієнтаційної роботи. У 

вирішенні цієї актуальної проблеми важлива роль належить вчителю 

технологій. 

Адже технологічна освіта в загальноосвітній школі має значні 

можливості для професійного самовизначення учнівської молоді. У сучасній 

загальноосвітній школі предмет «Технології» розглядається, з одного боку, як 

загальноосвітня політехнічна підготовка в процесі якої учні засвоюють знання 

про технології та технологічні і виробничі процеси в різних галузях 

матеріального та духовного виробництва, а з іншого – як передпрофесійна 

підготовка та як засіб збудження інтересу до майбутньої професійної 

діяльності.  

Можна виділити ряд напрямів, що сприятимуть вирішенню вчителями 

технологій практичних питань професійного самовизначення підростаючого 

покоління. До них належать: система профорієнтації, що озброює школярів 

необхідними знаннями для орієнтації у світі професій, уміннями об’єктивно 

оцінювати свої індивідуальні особливості; діагностичні методики вивчення 

особистості школярів із метою надання індивідуальної допомоги у виборі 

професії; теоретичні і методичні основи професійної консультації молоді, банк 

професіокарт; системний підхід до профорієнтації школярів; суспільнозначимі 

мотиви вибору професії; особливості профорієнтації студентів в умовах вищої 

школи; формування елементів духовної культури в процесі підготовки учнів до 

свідомого вибору професії. 

Однак, в умовах загальноосвітньої школи сучасний стан технологічної 

освіти, трудового виховання та особливо професійної орієнтації учнів не 

відповідає рівню суспільного виробництва і науково-технічного прогресу. 

Багато випускників шкіл вступають в життя без належної трудової підготовки, 

не мають достатнього уявлення про основні масові професії і зазнають 

складностей при переході на роботу в різні галузі виробництва та професійного 

навчання. 

Крім того, орієнтація учнівської молоді на професійну діяльність у 

системі загальної середньої освіти потребує наукового переосмислення, 

результатом якого має бути впровадження в освітню практику нового змісту 

навчально-виховної роботи, нових форм профорієнтаційної роботи, оскільки 

разом з отриманням знань є нагальна необхідність послідовно готувати 

молодих людей до професійної діяльності, яка відповідатиме їхнім 
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особистісним якостям і одночасно підтримуватиметься державними соціально-

економічними програмами.  
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