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ВСТУП

Вибір майбутньої професії – дуже серйозна життєва проблема, з якою 
зіштовхуються соціальні педагоги загальноосвітніх шкіл.

Питання «Ким я  буду?» задає собі кожен учень. У  подібній ситуації 
головне – не розгубитись, зорієнтуватися і зробити правильний вибір, 
відповідним інтересам, здібностям, можливостям, ціннісним установ-
кам, і, накінець, вимогам, які надаються до вибраної професії.

Існують багато причин, що впливають на професійне самовизна-
чення випускників: обмежений спектр професіоналів та неспівпадання 
особистих очікувань випускників та батьків з існуючим списком профе-
сій, відсутністю моральної та матеріальної підтримки з боку близьких, 
несвоєрідних механізмів єдиної системи кваліфікованої профорієнтації 
та недостатньої розробки методологічної роботи учнів з різними інди-
відуальними особливостями.

Крім того, незначний досвід професійної діяльності знижує конку-
рентоспроможність випускників школи. Тому, проведення профорієн-
таційної роботи та професійної підготовки в період перебування дитини 
в школі підвищує її шанси на успішну адаптацію в суспільстві.

Коло професіоналів і видів трудової діяльності, доступних випускни-
кам, досить широкий, що значуще ускладнює здійснення профорієнта-
ції. Це вимагає пошуку особистих підходів до даних у  доступній формі 
інформації про робочі професії, пріоритетність яких не є привабливою 
для навчання.

Орієнтація на професійну працю та вибір свого професійного май-
бутнього виступає як невід’ємна частина всього навчально-виховного 
процесу, при обов’язковому доповненні його інформаційно-консульта-
тивної робочої, практичної діяльності для розвитку можливостей учнів 
у відповідних видах праці.

Ціль курсу: формування свідомого професійного самовизначеня 
випускників загальноосвітніх закладів з  урахуванням ринку праці, 
схильностей, інтересів і можливостей учнів.
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Завдання курсу:
• формування стійкої професійної орієнтації учнів;
• корекція та компенсація у дітей засобів включення в трудову діяль-

ність, систему трудових відносин, загальнолюдських норм та цінностей;
• розвиток інтелектуальних, психофізіологічних та фізичних 

якостей особистості, необхідних для успішної професійно-трудової 
діяльності;

• забезпечення практичної та соціально-психологічної готовності 
до праці;

• виявлення та розвиток задатків, здібностей та можливостей учнів 
(на основі оцінок стану здоров’я, визначення особистісного потенціалу 
та трудового прогнозу).

Пріоритетні напрямки:
1. Системний підхід – розгляд процесу підготовки до трудової діяль-

ності в його цілісності, послідовності та переваги етапів взаємодії.
2. Комплексний підхід – всесторонній розгляд важкого та багато-

гранного процесу підготовки до праці учнів, що навчаються в загально-
освітніх школах.

3. Особистісний підхід – підготовка до праці, що виникає з особли-
востей формування особистості учня.

Реалізація заходів, передбачених програмною підтримкою:
• замовити адресату психологічну допомогу учням в  особливому 

виборі майбутньої професії;
• підвищити компетентність учнів, щодо вибору майбутньої пофесії;
• корегування особистісних особливостей старшокласників до 

вибору майбутньої професії;
• збільшити кількість випускників, які продовжують подальше нав-

чання в навчальних закладах професійної освіти.
Курс орієнтований на формування у  студентів уявлень про основні 

закономірності професійного розвитку та професійного самовизна-
чення учнів, суб’єктах професійного вибору, сферах трудової діяльності, 
професії і кар’єри.
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Тематика курсу:
Тема № 1. Теорія і практика професійного самовизначення.
Тема № 2. Система профорієнтаційної роботи, її основні компоненти
Тема № 3. Методи профорієнтації в соціальній роботі з учнями.
Тема № 4. Методика проведення професійного освіти.
Тема № 5. Основи професіографії.
Тема № 6. Методика проведення професійної консультації.
Тема № 7. Професіографічні основи профконсультування.
Тема № 8. Основи організації і планування профорієнтаційної роботи 

з учнями школи.
Тема № 9. Методика організації профорієнтаційних ігор з дітьми.


