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ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

До психолого-педагогічних основ професійної орієнтації відносять 
вплив і формування інтересів, нахилів, здібностей старшокласників, 
допомога їм в пошуках хисту, виборі такої професії, яка відповідала б 
індивідуальним особливостям особистості, її потенційним можливостям і 
визначала б шляхи і умови ефективного управління професійним 
самовизначенням учнів. 

Психологічний аспект професійної орієнтації полягає у вивченні 
структури особистості, методів вивчення і оцінці професійно значущих їх 
властивостей, також різноманітних типів діяльності та професій. 
Психологічні дослідження покликані розкрити сутність процесів 
відповідності системи “людина – професія” і формування професійної 
спрямованості. Психологічний аспект професійної орієнтації тісно 
переплітається з педагогічним. 

Кожна людина індивідуальна і неповторна, а отже не може з успіхом 
засвоїти всі галузі діяльності. І хоча професійна придатність у процесі життя 
змінюється, все ж психофізіологічні та інші якості людини визначають коло 
професій, найбільш відповідних її особливостям.  

Важливою умовою успішної адаптації підлітків на виробництві, в 
навчальному закладі є їх психологічна готовність до праці. Цю готовність 
необхідно виховувати в учнів на протязі всього навчання їх у школі. 
Незалежно від того, яку професію обере учень в майбутньому, йому 
необхідні будуть такі якості як витримка, наполегливість добросовісність, 
увага, організованість, самостійність, спостережливість, уміння переносити 
невдачі, долати труднощі. 

Розвиток здібностей людини визначається не лише закладеною в ній 
генетичною програмою, але й перш за все умовами середовища, в якому вона 
росла, умовами виховання. 

Генетик академік Н.П Дубін відзначає, що кожна хвилина нашого життя 
контролюється з боку генетичної програми. Це стосується нормального 
розвитку здоров’я, гармонійного розвитку здібностей, тривалості життя. При 
нормальній спадковості становлення особистості людини загартовується 
середовищем, вихованням і нею самою. 

С.Л.Рубінштейн підкреслює, що здібності не даються в готовому вигляді 
до і поза всякого розвитку, що вони розвиваються і специфікуються в процесі 
навчання і засвоєння. 

На основі природних даних, при наявності відповідних умов, під 
впливом виховання розвиваються нахили школярів. Профорієнтаційна 
робота повинна бути спрямована  на те, щоб розвиток цих нахилів не йшов 
всупереч потреб  господарства. Їх формування повинно здійснюватись у 



тісному взаємозв’язку з економічним вихованням. Виконуючи трудові 
операції, керуючи психологічними процесами сучасного виробництва, 
школярі вчаться раціональній організації праці, економічному використанню 
матеріальних цінностей, ефективній витраті робочого часу; вивчають 
конкретний зміст економічних категорій, як: продуктивність праці, 
собівартість продукції; знайомляться з формами  праці і т.д. Все це сприяє 
свідомому вибору професії. 

Педагогічний аспект професійної орієнтації у повній мірі виявляється 
при організації професійної просвіти і виховання учнів, формування в них 
суспільно значущих мотивів вибору професії і професійних інтересів, які 
відповідають психофізіологічним особливостям, своєчасному вияву і 
розвитку її професійних нахилів. 

Одна з найважливіших задач профорієнтаційної роботи, що вирішується 
вчителями, - вивчення особистості школярів, без чого неможливо 
кваліфіковано орієнтувати учнів на вибір відповідних професій, проводити 
профконсультаційну роботу. Великий вітчизняний педагог К.Д.Ушинський 
говорив, що якщо педагогіка хоче виховати людину у всіх відношеннях, то 
повинна насамперед вивчити її також у всіх відношеннях -  повною мірою ці 
слова стосуються і профорієнтаційної роботи. 

На професійну спрямованість особистості впливають здібності, 
професійні інтереси і наміри. 

Під здібностями розуміють  такі психічні особливості людини, від яких 
залежить успішність набуття знань, умінь, навичок . 

Розрізняють такі здібності:  елементарні і складні, загальні і часткові. 
Елементарні загальні здібності – здібності, притаманні всім, хоча і не 

однаково успішно виявляються у всіх різних видах діяльності, наприклад, 
кмітливість, доброта і т.д.; елементарні часткові – це здібності до близьких, 
але вже не всім притаманним видам діяльності, наприклад, просторова уява, 
механічне запам’ятовування і т.п. Складні загальні – здібності до праці, 
спілкування, до мови, навчання і виховання і т.д. ; складні часткові 
професійні здібності визначають успішність навчання професії та 
вдосконалення в ній, тобто це ті здібності особистості, від яких залежить 
якість професійної діяльності. До них відносять: поточний лінійний окомір, 
висока швидкість реакції на різноманітні подразники, підвищений рівень 
уваги, пам’яті тощо. 

Ці та інші закладені в організм людини так звані програми називають 
задатками. На їх розвиток великий вплив здійснює не лише спадковість, але й 
середовище. Науково доведено, а практично підтверджено, що кожний 
молодий організм в нормальних умовах несе в собі великий запас сил і 
задатків. Але, як правило, лише тільки частина їх реалізується в подальшому 
житті людини. 

Завдання вчителя – виявити задатки учнів, їх відношення до вибору 
професії. Успішному виконанню цієї роботи вчителю допоможуть знання, а 
також уміння розрізняти такі поняття, як професійні інтереси, професійні 
наміри, професійна спрямованість особистості і професійне покликання. 



Під професійним інтересом розуміють “безпосереднє емоційне 
практико-пізнавальне ставлення до професії, яке при сприятливих умовах 
переходить в спрямованість особистості на конкретну професійну діяльність, 
мотиви і цілі якої збігаються через те, що  професійний інтерес виникає і 
розвивається в діяльності, то однією із його важливих характеристик є 
цілеспрямована діяльність особистості. 

Професійні наміри учнів – це усвідомлення позитивного ставлення 
особистості до сфери професійної діяльності, яка визначається наявністю 
знань про її сутність, прагнення обрати професію в даній сфері діяльності і 
отримати відповідну освіту. Професійні наміри школярів, професійні 
інтереси, знання і вміння, особисті якості, самовиховання і самоосвіта, 
початкові успіхи в трудовій діяльності взаємозалежні і взаємопов’язані.  

Професійний інтерес і професійні наміри найбільш сприятливо 
формуються в творчій діяльності учнів, при цьому спочатку виникає 
професійний інтерес, а потім визначаються стійкі професійні наміри, які в 
процесі навчання, виховання і трудової діяльності сприяють формуванню 
професійної спрямованості особистості. 

Під професійною спрямованістю розуміють одну з важливих її сторін, 
яка проявляється в інтересах, намірах, ідеалах. Професійна спрямованість 
обумовлює мотивовану і цілеспрямовану діяльність при підготовці людини 
до вибору сфери трудової діяльності і шляхів професійного становлення. 

Причинами, які гальмують процес формування професійної 
спрямованості є негативне ставлення до праці, слабкі знання навчального 
матеріалу, відсутність знань про професії, професійних інтересів, нахилів 
ідеалів, можливостей працювати по даній професії і перевірити себе. 

Професійне покликання – це професійна спрямованість в єдності з 
позитивною оцінкою своїх здібностей. 

Формування професійного покликання – головне завдання професійної 
орієнтації. Для його вирішення необхідно розкрити здібності особистості при 
обов’язковій умові усвідомлення особистістю важливості правильного 
професійного самовизначення. При цьому важливо активізувати і 
підтримувати самостійну діяльність особистості. В.О.Сухомлинський у 
зв’язку з цим писав, що радить усім учителям берегти дитячий вогник 
допитливості, цікавості, жаги знань. Єдиним джерелом, який живить цей 
вогник, є радість успіхів у праці, почуття гордості працівника. Тому вчитель 
повинен підтримувати кожен успіх, кожне подолання труднощів заслуженою 
оцінкою. 

В залежності від того, які за змістом інтереси переважають у людини, 
наскільки вони є суспільно важливими, можна говорити і про спрямованість 
особистості. Важливу роль в її характеристиці відіграє також широта 
інтересів, поєднання певного центрального інтересу, що ним передусім живе 
особистість, з іншими її інтересами, а також глибина, стійкість і дійовість її 
інтересів. Наявність таких інтересів, що визначається в різноманітній 
діяльності особистості, збагачує її психічне життя, урізноманітнює його, 
підносить суспільну цінність людини. Відсутність їх звужує коло зв’язків 



людини з навколишнім середовищем, з іншими людьми, збіднює їх життєвий 
процес. 

Дослідженнями ряду педагогів ( А.Г.Бас, Ю.Г.Барабаш, А.С. Нисимчук, 
Б.А.Федоришин та інші ) встановлено, що найбільше значення на 
формування інтересу до професій має: політехнічний характер викладання 
предметів природничо-математичного циклу; ознайомлення з професіями на 
зустрічах зі спеціалістами, на вечорах, класних годинах, під час екскурсій; 
здійснення трудового навчання в повній відповідності та інші фактори. 
Знання цих факторів, що здійснюють вирішальний вплив на вибір цих 
професій, може допомогти у визначенні шляхів розвитку інтересів до них. А 
вміле застосування різноманітних форм і  профорієнтаційних методів роботи 
допоможе виховати відповідні інтереси в молоді. 
 

Використана література: 
1. Рубінштейн С.Л. Проблемы общей психологи. – М.: Педагогика, 1978. 

– 428 с. 
 


