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які їм прийдеться вирішувати у процесі вибору життєвого шляху.
Рекомендації адресовані старшокласникам, але ними можуть
скористатися всі, кому доводиться допомагати школярам у виборі
професії.
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Передмова
Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше,
залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати – одне з
головних завдань у житті кожної людини. З причини незнання правил
вибору професії, ситуації на ринку праці, відсутності практичного
досвіду професійної діяльності близько 40% молодих людей
обирають професію, яка не відповідає їх інтересам, нахилам та
вподобанням. Особливо значущою є проблема набуття учнями
адекватних знань про певний рід професійної діяльності, власні
можливості оволодіння нею.
Проблема професійного самовизначення особистості, тобто
підготовки молоді до усвідомленого обрання професії, добре відома у
світі, а вдало обрана професія скорочує частоту фізичних і психічних
проблем, пов’язаних із здоров’ям, і посилює задоволеність людини
життям. Робота відіграє важливу роль у житті кожної людини й дуже
впливає на її стан та самопочуття.
Негативні наслідки неправильного вибору професії торкаються як
самої людини, так і усього суспільства. За підрахунками
американських вчених, правильний вибір професії у 2-2.5 рази
зменшує потік кадрів, на 10-15% збільшується продуктивність праці і
у 1.5-2 рази зменшується вартість навчання кадрів.
У реальному житті не кожному вдається зробити найкращий
професійний вибір. У психологічній науці накопичений досвід, що
дозволяє оцінити ускладнення, які виникають у процесі свідомого
вибору професії. Суть його полягає в тому, що вибір професії
розглядається як багатоетапний процес утворення та прийняття
рішення. На першому етапі виникає проблема вибору професії ,
приймається рішення. Другий етап пов’язаний зі з’ясуванням джерел
інформації, компетентних осіб, що в змозі допомагати у виборі
професії. Третій етап – збір інформації, що відображає суттєві
моменти конкретної ситуації вибору. На четвертому етапі формується
узагальнене уявлення про ситуації вибору професії. П’ятий етап –
пошук варіантів вирішення, їх оцінка. На заключному, шостому етапі,
робиться остаточний вибір професії.
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Алгоритм вибору професії
Кожна людина хоча б раз в житті обирала собі професію. Для прийняття правильного рішення при виборі професії необхідно
враховувати ряд факторів — власні побажання, психологічні
особливості та можливості, не слід забувати й про потреби ринку
праці. Для цього існує так звана "формула вибору професії", яка в
загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття
оптимального рішення в поєднанні наступних компонентів: "хочу" —
"можу" — "треба". Розкриємо коротко суть цих компонентів.
I. "Хочу" — намагання особистості, тобто твої інтереси, нахили, мотиви, плани, професійні наміри. Це те заняття, яке ти робиш з
інтересом, з бажанням, за власною ініціативою (як у школі, так і в
позаурочний час). Якщо вибрана справа подобається, то ти охоче
будеш працювати, підвищувати свою кваліфікацію, користуватися
авторитетом, і в результаті, більше зароблятимеш.
II. "Можу" — можливості особистості, тобто твій стан здоров'я, наявний досвід (знання, вміння, навички), психофізіологічні якості,
здібності до різних видів діяльності. Наприклад, в якихось справах ти
більш успішний, довго можеш займатися цією справою не
втомлюючись, а в інших, навпаки, швидко починаєш нервувати,
сердитись, у тебе нічого не виходить.
III. "Треба" — потреби суспільства, тобто твої уявлення про
обов'язок, моральні установки, ціннісні орієнтації, знання світу
професій і про перспективні спеціальності, які користуються попитом
на ринку праці, і вірогідність працевлаштування за обраною
професією. Слід врахувати, що отримання статусу безробітного —
невиграшний початок трудової кар'єри. Тому вибираючи професію
потрібно узгодити свій вибір з потребами суспільства в кадрах,
кон'юнктурою ринку праці.
Але кінцевий оптимальний вибір своєї професії можна зробити тільки
тоді, коли ти проаналізуєш всі компоненти формули вибору професії і
співставиш їх між собою та з вимогами професії до людини і вони
співпадуть між собою хоча би частково.
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хочу
Мал. 1. Схема отпимального вибору професії
Як тобі уже стало зрозуміло, вибір професії — це складний і відповідальний крок у житті кожного, тому його потрібно робити свідомо й
обдумано. Ти вже ознайомився з формулою вибору професій, яка
показує первинну логіку вибору професії. Досягнути ж свої мети тобі
допоможе детальніший алгоритм цього вибору, який передбачає
наступні кроки.
Крок 1
Подумай, що тебе цікавить у житті, до чого ти прагнеш, чим тобі подобається займатися, що б ти хотів робити, які професії тобі
подобаються, які умови праці тебе приваблюють, що ти хотів би
отримувати від своєї майбутньої професії? (звернись до "Словника
професій"). Давши відповідь на ці питання ти зробиш перший крок до
правильного, свідомого вибору професії.
Крок 2
Якщо ти не можеш визначити професії, які тобі подобаються, тоді
уважно вивчи класифікацію професій за предметом, метою, знаряддями і умовами праці (звернись до пункту Класифікація професій) і
щоб звузити поле пошуку "своєї" професії, зупинись на одному з п'яти
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типів і трьох класів професій (скористайся диференційнодіагностичним і професійно-діагностичним опитувальником) і запиши
формули "своїх" професій (див. мал. Яруси класифікації професій,
ст.13). Звернись до спеціаліста з профорієнтації (профконсультанта чи
профорієнтолога служби зайнятості) за розшифровкою твоїх формул і
запиши назви професій, які зашифровані в них та ознайомся з ними
(звернись до "Словника професій" чи відповідної літератури).
Крок З
Визнач свій професійний тип та відповідне професійне середовище,
яке тобі підходить найкраще (скористайся методикою класифікації
професій), та узгодь його з професіями, які ти визначив для себе в попередньому кроці.
Крок 4
Вивчи свої професійні інтереси і нахили, мотиви вибору професії
скориставшись методиками Карта інтересів, ДДО, ПДО, Мотиви
вибору професії (Звернись до пункту Визначення своїх можливостей
стосовно професії) і співстав їх з професіями, які тобою були
визначені в попередніх кроках. Якщо там були професії, які не
співпали з твоїми інтересами і нахилами, то викресли їх зі свого
списку, залишивши тільки ті, які потрібно поглиблено вивчити.
Крок 5
Вивчи детально описи відібраних професій; поговори, по можливості,
з представниками цих професій та з'ясуй, в чому зміст їхньої праці,
чим вони їм подобаються. Познайомся з характером і умовами їх
праці, поцікався, де вони отримували цю професію і які реальні
можливості працевлаштування за ними. Спробуй, по можливості,
випробувати себе в цих професіях, хоча би в змодельованих
професійних ситуаціях.
Крок 6
Склади перелік вимог, які висувають визначені тобою професії до людини, до її психофізіологічних і фізичних якостей та запиши їх
(звернись до "Словника професій"). Визнач, наскільки всі записані
тобою вимоги важливі — можливо є менш важливі вимоги, які, за
великим рахунком, можна і не враховувати,
Крок 7
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Вивчи самого себе якомога глибше, тобто визнач свої задатки, здібності, темперамент, риси характеру, вольові якості («Визначення своїх
можливостей стосовно професії» — методики: Спеціальні здібності
людини, Загальні творчі здібності, Опитувальник Айзенка,
Характерологічні риси особистості, Професійно важливі риси
характеру особистості, Вольова організація особистості), трудові
навички (за результатами вивчення шкільних предметів та занять у
гуртках, секціях, спецшколах тощо); визнач свій фізичний розвиток і
стан здоров'я (звернись до лікарів).
Крок 8
Дізнайся в міському (районному) та обласному центах зайнятості про
професії та спеціальності, які потрібні на ринку праці сьогодні та
реальне працевлаштування за спеціальностями, які ти визначив для
себе та визнач бажаний рівень професійної підготовки за ними.
Крок 9
Оціни свою відповідність вимогам кожної з професій, які ти визначив і
проаналізував: чи розвинені у тебе професійні якості, чи відповідають
твої здібності, психологічні особливості, стан здоров'я вимогам професій, які ти хотів би обрати. Визнач, яка професія із всього списку
найбільше тобі підходить за всіма пунктами вимог. Якщо вони, в
основному, співпадають, або є можливість їх подальшого розвитку,
тоді ти на правильному шляху. Якщо вони частково не співпадають,
тоді з'ясуй, у чому причина та розроби план самовиховання і
саморозвитку необхідних для цієї професії якостей. Якщо вони, на твій
погляд, повністю не співпадають, тоді тобі необхідно порадитись зі
спеціалістом-психологом
або
професійним
консультантом.
Враховуючи його поради, відкоригуй подальший план своїх дій.
Крок 10
Визнач, які труднощі, перешкоди, помилки, протидії тих чи інших людей можуть виникнути при досягненні твоєї професійної мети
(звернись до сторінки «Помилки при виборі професії»).
Крок 11
Визнач основні практичні кроки до успіху: у якому навчальному закладі ти можеш отримати професійну освіту (звернись до сторінки "Де
отримати професію"), як розвивати у собі професійно важливі якості
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(звернись до профконсультанта, педагогів), як можна отримати практичний досвід роботи за "своєю" спеціальністю (займатись у
відповідних гуртках, секціях, МАН тощо), як підвищити свою
професійну майстерність та конкурентоспроможність на ринку праці.

Крок 12
Перед тим, як прийняти остаточне рішення, не забудь порадитися також з батьками, рідними, друзями, вчителями, психологом,
профконсультантом, шкільним лікарем та іншими дорослими, які
добре знають тебе.
Зробивши остаточний вибір, розроби план самопідготовки до зустрічі
з майбутньою професією, включаючи вибір навчального закладу. Не
відступай перед труднощами, будь наполегливий у досягненні поставленої мети.
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Поняття про професію, спеціальність, посаду.
Ти вже знаєш, що одним із компонентів алгоритму вибору професії є
"хочу", тобто це твої прагнення. Від того, ким і яким ти хочеш бути,
залежить твоє особисте щастя, а також і внесок у суспільну справу.
Тому, щоб зробити правильний вибір і зорієнтуватись у великому та
складному світі професій, у якому їх нараховується десятки тисяч, тобі
допоможуть класифікації професій. Деякі з них ми розглянемо нижче.
А для початку, ти маєш навчитися розрізняти поняття "професія",
"спеціальність", "посада".
Отже, професія — це конкретна діяльність, ремесло, комплекс
функцій, рід роботи, який виконується індивідом і є складовою
частиною будь-якої трудової діяльності (токар, учитель, лікар тощо).
Але не має просто токаря, є токар-розточувальник, токар-універсап; є
вчитель початкових класів, вчитель трудового навчання, вчитель
математики, а не просто вчитель тощо. Отже, професія включає в себе
ряд спеціальність, що визначається як вид заняття, комплекс знань,
вмінь і навичок, необхідних для визначеного роду діяльності в межах
однієї професії.
Наприклад, лікар - професія, а хірург - спеціальність; вчитель професія, а вчитель-математик - спеціальність; слюсар - професія. Не
всі відрізняють поняття "професія" та "посада", хоча вони мають
відмінності.
Посада — це службове місце (становище) в якомусь державному чи
громадському закладі, на підприємстві, яке пов'язане з виконанням
організаційно-розпорядницьких або адміністративно-господарських та
фінансових обов'язків (наприклад: міністр, директор, ректор, декан,
бригадир тощо).
Ознайомившись з цими поняттями слід перейти до «Класифікації
професій». Розглянемо 2 класифікації професій за Є.О. Клімовим та
Дж. Л. Голландом.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ ЗА Є.О. КЛІМОВИМ
Як було сказало вище, світ професій великий і складний, і ознайомитись з усіма професіями у тебе немає можливості, а лише з невеликою
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їх частиною, то найкраще ознайомитись з представниками певних груп
професій, утворених на основі схожості між ними. Тому вибираючи
професію людина спрямовує свої помисли перш за все на те, з чим
вона буде працювати, тобто на предмет праці, потім на те, що вона
буде робити з ним, тобто на мету праці. Важливо також знати, чим
вона буде впливати на предмет, тобто знаряддя праці, і де вона буде
працювати, тобто умови праці.
Виходячи з цього вчені й запропонували відповідно класифікувати
професії за такими ознаками: предметом, метою, знаряддями та
умовами праці. Цю класифікацію розробив російський професор,
доктор психологічних наук, академік РАО Є.О. Кпімов разом із своїми
колегами.
НА ОСНОВІ ВІДМІННОСТЕЙ У ПРЕДМЕТАХ ПРАЦІ ВСІ
ПРОФЕСІЇ ЗАПРОПОНОВАНО ПОДІЛИТИ НА П'ЯТЬ ТИПІВ:
"людина — природа", "людина — техніка", "людина —людина",
"людина — знакова система", "людина — художній образ".
• Людина — природа (П) — предметом праці є живі організми, рослинний і тваринний світ, біологічні процеси, земля, вода: біолог,
ветеринар, зоотехнік, тваринник, агроном, овочівник, садівник, лісник,
геолог, океанолог тощо.
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• Людина — техніка (Т) — предметом праці є машини, апарати й
установки, технічні системи, матеріали й енергія: інженер, машиніст,
шофер, кранівник, слюсар, радіомеханік, токар, сталевар тощо.

• Людина — людина (Л) — предметом праці є самі люди, групи людей
чи колективи: офіціант, продавець, лікар, вчитель, вихователь,
юрист, екскурсовод тощо
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• Людина — знакова система (3) — предметом праці є схеми, цифри,
умовні знаки, формули, слова, шифри, коди, таблиці: програміст,
статист, економіст, коректор, друкарка, комірник, обліковець, кресляр,
топограф.
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• Людина — художній образ (X) — предметом праці є художні образи, їх
роль, елементи та особливості, засоби їх побудови: ювелір, фотограф,
актор, письменник, музикант, художник.

ЗА МЕТОЮ ПРАЦІ ВИДІЛЯЮТЬ ТРИ КЛАСИ ПРОФЕСІЙ:
гностичні (пізнавальні), перетворювальні, пошукові (винахідницькі).
• Гностичний клас (Г) професій: досліджувати, розпізнавати, відрізняти, визначати, перевіряти; розбиратись у складних явищах,
оцінювати (робити висновки на основі різноманітних ознак об'єкта),
перевіряти за наперед відомими ознаками, сортувати і т. ін.: контролер
технічного контролю (техніка), коректор (знакова система), критик
(художній образ), санітарний лікар (людина), лаборант хімікобіологічного аналізу (природа).
• Перетворювальний клас (П) професій пов'язаний з активним перетворюванням предмету праці, його обробкою, переміщенням,
упорядкуванням, обслуговуванням, здійсненням впливу на нього,
організацією праці. Причому, в одних випадках може відбуватись
перетворення безпосередньо в процесі дії на об'єкт праці, а в інших —
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перетворювальна діяльність спрямовується на види енергії,
інформацію, різні процеси: столяр (техніка), учитель (людина),
рільник (природа), кресляр (знакова система), реставратор (художній
образ).
• Клас пошукових (В) характеризують професії практичної праці,
близькі до класу перетворювальних — винайти, придумати, знайти новий варіант, сконструювати.
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Компоненти профорієнтаційної роботи
Компонентами профорієнтаційної роботи є: професійна інформація,
професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір,
професійна адаптація.
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 школярам змогу
ознайомитися з різними професіями, з пов'язаним із ними змістом
трудової діяльності, з вимогами, які ці професії пред'являють людині, а
також з тим, де ними можна оволодіти. Завдяки цьому учні виявляють
свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння
зіставити їх з вимогами професії, до якої вони мають інтерес і нахили,
щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до
професійної діяльності в обраній галузі праці.
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. Вона має на меті й
навчання учнів прийомам самооцінки своїх якостей з метою з'ясування
їх відповідності вимогам професії. Мріючи про певну професію,
школярі повинні водночас замислюватися, чи справді вони годяться
для такої роботи. Для відповіді на це питання вони мають знати
вимоги професії до людини, яка її обрала. Такі вимоги розроблено до
багатьох професій.
Аналогічні консультації слід надавати і батькам учнів, щоб вони
серйозніше підходили до обрання майбутньої професії дітьми,
допомагали їм у цьому. До професійної консультації залучають і
медичних працівників школи, які знають медичні протипоказання
стосовно основних професій і можуть запобігти небажаним випадкам,
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коли учням доводиться змінювати професійну орієнтацію вже на етапі
відбору.
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, інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної
підготовки і працевлаштування. Здійснюють його навчальні заклади,
висуваючи до вступників конкретні вимоги, або установи, які
приймають випускників на роботу. На цьому етапі важлива
роз'яснювальна робота серед молодих людей, які повинні усвідомити
необхідність роботи над собою задля подолання певних недоліків,
досягнення професійної майстерності.
Професійна адаптація - процес пристосування людини до
професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності
праці й відповідності між професійними намірами, інтересами,
якостями особистості та вимогами до діяльності. її здійснюють на
стадії оволодіння учнем професією. Ознаками професійної адаптації є
збереження і розвиток здібностей і схильностей до обраної
професійної діяльності, узгодженість суспільної та особистої мотивації
до праці, яка залежить від її змісту, впливу сім'ї та виробничого
оточення. Професійна адаптація відбувається разом із суспільною
адаптацією.
У Положенні про професійну орієнтацію молоді, яка навчається,
визначено такі етапи профорієнтаційної роботи зі школярами різного
віку:
а) початковий (пропедевтичний) етап. Метою його є ознайомлення
дітей у процесі навчальної, позакласної та позашкільної роботи з
найпоширенішими професіями, виховання позитивного ставлення до
різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання
своєї особистості, формування початкових загально трудових умінь і
навичок, здатності до взаємодії з іншими особами в процесі діяльності.
Результатом цієї роботи має бути сформоване у молодших школярів
ставлення до себе, суспільства і професійної діяльності;
б) пізнавально-пошуковий (5-7 класи) етап. Передбачає формування
ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну
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активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною
діяльністю, а також систематичне ознайомлення з професіями у
навчально-виховному процесі. Не менш важливими є формування
умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної
професійної спрямованості, консультування щодо вибору профілю
подальшої освіти, форм трудової підготовки. Оптимальним
результатом є вибір напряму (профілю) навчання, продовження освіти
у 8-9 класах;
в) базовий (визначальний) (8-9, 8-12 класи) етап. Робота на цьому етапі
полягає у вивченні наукових основ вибору професії, її
класифікаційних ознак, вимог професій до людини, основних
професійно
важливих
якостей,
правил
вибору
професії.
Старшокласники мають оволодіти методиками самопізнання,
самооцінки, розвивати індивідуальні професійно важливі якості,
формувати вміння зіставляти необхідні для здобуття конкретної
професії вимоги з власними можливостями та кон'юнктурою ринку
праці. Завданням школи є створення умов для випробування
можливостей учнів у різних видах трудової діяльності (консультації
щодо вибору професії та навчального закладу, професійний відбір).
Про досягнення очікуваних результатів свідчать сформованість
особистісно значущого сенсу вибору професії, певної професійної
спрямованості, професійне самовизначення учнів, їх готовність до
зміни професійної спрямованості, переорієнтації на суміжні професії,
на інші види діяльності відповідно до своїх індивідуальних
особливостей та результатів профвідбору.
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Цілі, склад і основні форми профорієнтаційної
роботи
Сучасний погляд на професійну успішність полягає в тому, що вона
формується в трудовій діяльності, а не надана людині від народження.
Для оволодіння професійною майстерністю необхідні позитивна
професійна мотивація, тобто бажання працювати, а також відповідні
здібності, на підставі яких формуються навички.
Чинники, які необхідно враховувати під час виявлення
професійних здібностей:
- по-перше, у юнацькому віці деякі професійно важливі якості
перебувають у прихованому стані, тому що немає умов для їх прояву;
- другим чинником є недостатній рівень самосвідомості підлітка,
нестійкість емоційного стану, неадекватна самооцінка;
- третій чинник – недолік життєвого досвіду (недостатні знання про
світ професій і ринок праці, правила і можливі помилки під час вибору
професії).
Знизити негативний вплив цих чинників можна тільки шляхом
цілеспрямованого психолого-педагогічного супроводу професійного
самовизначення, яке варто розпочинати ще в початковій школі.
Профорієнтація – це науково обґрунтована система соціально –
економічних, психолого – педагогічних, медико - біологічних і
виробничо –технічних заходів щодо надання молоді особистісно
орієнтованої допомоги у виявленні й розвитку здібностей і
схильностей, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а
також формування потреби у праці й готовності працювати в умовах
ринку, багатошаровості форм власності й діяльності. Вона
реалізується в ході навчально – виховного процесу, позаурочної та
позашкільної роботи з учнями.
Цілі профорієнтації:
- надання профорієнтаційної підтримки учням у процесі вибору
профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності;
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- вироблення в школярів свідомого ставлення до праці, професійне
самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно
до своїх можливостей, здібностей і з урахуванням вимог ринку праці.
Складові діяльності із профорієнтації:
- розробки класних годин, рольових ігор;
- тренінгові заняття з учнями;
- елективні курси.
Основні форми профорієнтаційної діяльності:
- дискусії;
- тренінги;
- круглі столи;
- робота з батьками;
- робота з випускниками школи, студентами вищих навчальних
закладів;
- виставки-перегляди;
- екскурсії.
Організація
роботи
припускає
використання
групових
і
індивідуальних форм роботи.
Аспекти системи профорієнтації:
- соціальний;
- економічний;
- психолого-педагогічний;
- медико-фізіологічний.
Соціальний аспект полягає у формуванні ціннісних орієнтацій молоді
у професійному самовизначенні, де робиться акцент на вивченні вимог
до кваліфікації працівника тієї або іншої сфери.
Економічний аспект – це процес керування вибором професії молоді
відповідно до потреб суспільства та можливостей особистості
(вивчення ринку праці).
Психологічний аспект полягає у вивченні структури особистості,
формуванні професійної спрямованості (здатності до усвідомленого
вибору), педагогічний – пов'язаний із формуванням суспільно
значущих мотивів вибору професії та професійних інтересів.
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Медико-фізіологічний аспект передбачає такі основні завдання, як
розробка критеріїв професійного відбору відповідно до стану здоров’я,
а також вимог, які висуває професія до особистості кандидата.
Враховуючи психологічні та вікові особливості школярів, можна
виділити такі етапи профорієнтаційної роботи в школі.
1-4 класи: формування в молодших школярів ціннісного ставлення до
праці, розуміння її ролі в житті людини й суспільства; розвиток
інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, заснованої на
посильній практичній включеності в різні її види, у тому числі
соціальну, трудову, ігрову, дослідницьку;
5-7 класи: розвиток у школярів особистісного змісту в набутті
пізнавального досвіду й інтересу до професійної діяльності;
формування уявлення про власні інтереси й можливості (формування
образу»Я»); набуття первісного досвіду в різних сферах соціальнопрофесійної практики: техніці, мистецтві, сільському господарстві,
економіці й культурі.
Цьому сприяє виконання учнями професійних спроб, які дозволяють
їм співвіднести свої індивідуальні можливості з вимогами, що висуває
професійна діяльність до людини;
8-9 класи: уточнення освітнього запиту під час факультативних
занять та інших курсів на вибір; групове й індивідуальне
консультування з метою виявлення та формування адекватного
ухвалення рішення про вибір профілю навчання; формування
освітнього запиту, що відповідає інтересам і здібностям, ціннісним
орієнтирам;
10-11 класи: навчання дій із самопідготовки та саморозвитку;
формування професійних якостей в обраному виді праці; корекція
професійних планів, оцінювання готовності до обраної діяльності.
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Помилки при виборі професії
Не кожній людині вдається зробити правильний вибір професії. Щоб
не виникло труднощів, перешкод, протидій тих чи інших людей при
виборі професії тобі допоможуть декілька наших підказок.

1. Невміння/небажання розібратися у своїх особистих якостях
( нахилах, здібностях, мотивах ). Розібратися у собі вам
допоможуть
профконсультанти,
батьки,
вчителі,
друзі,
психологічні тести, статті та публікації на тему популярної
психології. Але необхідно мати на увазі, що серед них багато
непрофесійних, так що відносьтеся критично як до результатів
тестів, так і до написаного у психологічних книгах.
2. Незнання/недооцінювання
своїх
фізичних
особливостей,
суттєвих при виборі професії. Існують професії, які можуть бути
вам протипоказані, так як можуть погіршити стан вашого здоров’я.
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3. Захоплення тільки зовнішньою чи якою-небудь окремою
стороною професії. З легкістю, з якою актор створює на сцені
образ, стоїть наполеглива щоденна праця. А журналіст не завжди
виступають у телепередачах. Частіше вони опрацьовують велику
кількість інформації, архівів, розмовляють з десятками людей,
перед тим як підготувати 10-хвилинне повідомлення, яке до того ж
озвучить хтось інший (диктор на телебаченні).
4. Ототожнення шкільного навчального предмету з професією чи
погане розрізнення цих понять. При виборі професії потрібно
врахувати, які реальні заняття і професії за цим предметом стоять.
Професія існує набагато більше, ніж шкільних предметів. Професії
зазвичай можуть бути асоційовані з декількома шкільними
предметами.
5. Перенесення ставлення до людини, представника тієї чи іншої
професії, на саму професію. Не слід вибирати професію тільки
тому, що подобається чи не подобається людина, яка займається
даним видом діяльності. Особливо небезпечне захоплення
викладачем. Часто здійснюється помилка, коли намагаються
отримати професію кумира – спортсмена, політика, журналіста,
артиста.
6. Вибір професії під впливом друзів (за компанію). Професію ми
вибираємо за своїм “смаком” і “розміром” так само, як одяг і
взуття. Порівняйте себе з друзями, а не сліпо повторюйте.
Намагайтеся помітити, чим ви відрізняєтесь від друзів і в чому
ваша схожість. Це допоможе зрозуміти, що якщо хтось хоче бути
пожежником (а він людина, яка любить ризикувати), вам ця
професія може не підійти (ви дуже обережні, розсудливі).
7. Стереотипи про престижність професії. Деякі важливі для
суспільства професії вважають негідними, непрестижними
(наприклад, сміттяр). Економіст чи психолог не більш корисний
для суспільства, ніж хімік чи слюсар. Престижність професії має
враховуватися, але після врахування ваших інтересів, нахилів чи
здібностей. Інакше будете володіти “модною” спеціальністю, яка не
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приносить задоволення, чи виявитесь непридатним до виконання
основних функцій.
8. Орієнтація відразу на професії вищої кваліфікації (вчений,
космонавт, дипломат, пілот, військовий стратег) і нехтування
деякими важливими для народного господарства професіями.
9. Незнання основних дій, операцій та її порядку при вирішенні,
обміркуванні завдання при виборі професії. Розробіть для себе
власний план-список необхідних для вибору професії дій. До нього
можуть бути включені: аналіз пропозицій на ринку освіти, аналіз
попиту на ринку праці, об’єктивна оцінка своїх здібностей, нахилів,
знань. Визначте, що необхідно знати, співставити, порівняти,
зважити.
Існує така думка: немає безталанних людей, є люди, котрі
займаються не своєю працею.
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Практична частина
Дослідження проводилося в Степангородському НВК «ЗОШ I – III ст.ДНЗ», Володимирецького району, Рівненської області.
В дослідженні приймали участь учні 9 класів, всього досліджено 35
учнів.
Об’єктом мого дослідження є профорієнтаційна робота у
загальноосвітньому навчальному закладі.
Предметом дослідження є діяльність психолога зі старшокласниками
загальноосвітнього навчального закладу.
Метою
мого
дослідження
є
визначення
особливостей
профорієнтаційної роботи із старшокласниками і виявлення форм та
методів діяльності.
Завдання дослідження:
1.Здійснити
аналіз
ступеню
розробленості
програми
профорієнтаційної роботи.
2. Дати характеристику методів дослідження, які використовуються у
профорієнтаційній роботі.
3. На основі емпіричного дослідження визначити особливості
професійних інтересів та нахилів старшокласників.
4. Визначити форми та методи роботи психолога з активізації
професійних інтересів та нахилів в старшокласників та довести їх
ефективність.
Етапи дослідження:
1. Провести анкетування і виявити дітей, які потребують допомоги.
2. Розробити і впроваджувати в практику тренінгові заняття.
Для свого дослідження я використала анкети «Зацікавлення у
професійному самовизначенні», «Комунікативні та організаторські
здібності», «Знання яких шкільних предметів вам необхідні для
володіння майбутньої професії».
Вік учнів становив 14 років. Респонденти мають відверто і чесно
відповідати на запитання анкети, обираючи варіанти відповіді.
Ми отримали такі результати:
«Зацікавлення у професійному самовизначенні»
1. З галузей знань мене цікавить найбільше:
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а) природничо-наукова; - 5 уч. – 14%
б) суспільно-наукова; - 4 уч. – 11%
в) технічна; - 16 уч. – 46%
г) мистецтво; - 3 уч. – 9%
д) гуманітарна; - 7 уч. – 20%
е) немає визначених (певних) зацікавлень.
2. У вільний час люблю займатися:
а) читанням; - 5 уч. – 14%
б) малюванням; - 4 уч. – 11%
в) в’язанням; - 2уч. – 6%
г) спортом; - 19 уч. – 54%
д) шиттям; - 2 уч. – 6%
е) моделюванням;
є) музикою; - 3 уч. – 9%
ж) математикою.
3. Після уроків у школі відвідую:
а) спецкурси;
б) факультативи; - 19 уч. – 54%
в) спортивні секції; - 16 уч. – 46%
г) малу академію наук;
д) музей образотворчого мистецтва;
е) гурток крою та шиття.
4. Після закінчення школи хотів(ла) би(б) обрати професію:
а) перукаря; - 3 уч. – 9%
б) швачка; - 4 уч. – 11%
в) шофер; - 6 уч. – 17%
г) лікар; - 3 уч. – 9%
д) вчитель; - 4 уч. – 11%
е) ще не вирішив; - 17 уч. – 42%
5. Вона мені дуже подобається, тому що:
а) люблю спілкуватися з дітьми; - 4 уч. – 11%
б) подобається допомагати людям; - 3 уч. – 9%
в) люблю їздити; - 6 уч. – 17%
г) люблю готувати; - 1 уч. – 3%
д) люблю шити; 4 уч. – 11%
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е) не знаю; 18 уч. – 50%
6. Після закінчення дев’яти класів збираюся навчатися у:
а) 10 класі; - 20 уч. – 57%
б) ПТУ;
в) технікумі;
г) спец училищі;
д) ліцеї; - 1 уч. – 3%
е) коледжі; - 1 уч. – 3%
є) ще не думав(ла); - 13 уч. – 37%
7. На чому базуються ваші знання про обрану професію:
а) спостереження за чиєюсь працею; - 17 уч. – 48%
б) бесіди (рекомендації) вчителів; - 5 уч. – 14%
в) бесіди (рекомендації) батьків; - 8 уч. – 23%
г) розповіді товаришів; - 3 уч. – 9%
д) заняття в гуртках на факультативах;
е) читання книг, журналів, радіо і телепередачі; - 2 уч. – 6%
8. Назви профіль класу, в якому ти хотів би навчатися:
а) гуманітарний; - 1 уч. – 3%
б) природничо-математичний; - 2 уч. – 6%
в) універсальний; - 30 уч. – 85%
г) суспільних дисциплін; - 2 уч. – 6%
Комунікативні й організаторські схильності відіграють важливу роль у
професійному виборі молодих людей. Результати дослідження:

-

Комунікативні здібності:
високі; 10 осіб – 20%
вище середніх; 6 осіб – 17%
середні; 5 осіб – 14%
нижче середніх; 7 осіб – 20%
нереально низькі; 7 осіб – 20%

Організаційні здібності:
- високі; 7 осіб – 20%
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-

вище середніх; 9 осіб – 26%
середні; 5 осіб – 14%
нижче середніх; 7 осіб – 20%
нереально низькі; 7 осіб – 20%
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Тема: «Вибір професії – вибір долі»
Мета: формувати компетенцію вибору професії, аналізувати та
обговорити типові помилки і складнощі, з якими можуть стикнутися
старшокласники під час вибору професії.
На сьогоднішній день кандидати на посаду такі: «Скажіть, що
потрібно робити, покажіть посадову інструкцію». А роботодавець хоче
бачити інше: «Так, я знаю, як це робити и знаю з чого почати».
Вибір професії – це завжди вирішення життєвих суперечностей між
«хочу», «потрібно», «можу» і «вмію». Накопичений досвіт вирішення
життєвих проблем приводить до утворення в структурі особистості, її
самосвідомості, комплексу компетентності, який характеризує
особистісну зрілість учня. Комплекс компетентності реалізується під
час вирішення завдань професійного розвитку і становить основу
професійної самосвідомості людини. З огляду на це в старшокласників
формується вміння будувати особистісні професійні плани.
До структури цього плану належать такі елементи:
 головна мета (мрія);
 ланцюжок цілей – засобів;
 уявлення про шляхи і засоби досягнення найближчих життєвих
цілей;
 уявлення про зовнішні умови досягнення цілей (труднощі,
перепони);
 уявлення про внутрішні умови досягнення цілей (свої можливості);
 запасні варіанти.
Психологи виокремлюють вісім головних чинників при виборі
професії:
 особистісний професійний план;
 нахили;
 здібності;
 рівень домагань;
 інформованість;
 потреби ринку праці;
 думка батьків;
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 думка товаришів.
Вправа «Що є вирішальним під час вибору професії?»
Соціальний педагог пропонує чотири відповіді на запитання, що є
вирішальним при виборі професії:
 повага в суспільстві, престижність, можливість зробити кар’єру;
 гідна оплата праці;
 гарантоване працевлаштування;
 власні здібності й уподобання.
Старшокласники об’єднуються в чотири групи, кожна з яких
отримує одне твердження, яке треба обґрунтувати. Відводиться
певний час на обговорення, після чого відбувається захист.
Професійний вибір як відповідальне особистісне рішення
Передбачає перевірку готовності учнів брати на себе
відповідальність. Чи ти є капітаном власного життя?
Інструкція. Для відповіді на поставлене запитання прочитайте 15
тверджень. Свою згоду відзначайте позначкою «+», незгоду «-»,
вагання – «0»
1. Я завжди відчуваю особисту відповідальність за все, що
відбувається в моєму житті.
2. У моєму житті не було б стільки проблем, якби деякі люди змінили
своє ставлення до мене.
3. Я вважаю за краще діяти, а не розмірковувати над причинами своїх
невдач.
4. Іноді мені здається, що я народився нещасливим.
5. Я вважаю, що алкоголіки самі винні у своїй хворобі.
6. Іноді мені здається, що багато за що в моєму житті відповідальні ті
люди, під впливом яких я став таким, яким є.
7. Якщо я застудився, намагаюся не приймати ліків та ігнорувати
рекомендації лікаря.
8. У тому, що дівчата (хлопці) іноді мають поганий характер, який
дратує оточення, винні не вони самі, а інші люди.
9 Будь-яку проблему можна вирішити і я не розумію людей, у яких
завжди виникають життєві труднощі.
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10. Я люблю допомагати людям, тому що відчуваю вдячність за те, що
інші зробили для мене.
11. Якщо стався конфлікт, розмірковуючи над тим, хто в ньому винен, я
зазвичай починаю із себе.
12. Якщо чорна кішка перейде мені дорогу, я зазвичай переходжу на
інший бік вулиці.
13. Я впевнений, що кожна людина, незалежно від обставин, повинна
бути сильною та самостійною.
14. Я знаю про свої недоліки та хочу, щоб оточення ставилося до них
поблажливо.
15. Зазвичай я мирюся із ситуацією, якщо вплинути на неї не можу.
Обчислення результатів.
За кожен «+», поставлений після тверджень під номером 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, запишіть собі по 10 балів
За кожен «-«, поставлений після тверджень під номером 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 15, також запишіть по 10 балів.
За кожен «0», тобто «не знаю» - по 5 балів.
Обчисли загальну кількість балів.
Інтерпретація
100-150 балів. Ти – капітан власного життя. Ти відповідальний за все,
що з тобою відбувається, багато що береш на себе: долаєш труднощі,
не перебільшуєш їх та не створюєш із цього проблем. Ти бачиш перед
собою мету і міркуєш над тим, як її досягти. При цьому те, що ти
відчуваєш та що відбувається в твоїй душі, - загадка для оточення.
50-99 балів. Ти охоче буваєш керманичем на власному життєвому
кораблі. Якщо потрібно, ти можеш передавати кермо в надійні руки.
Оцінюючі власні труднощі, ти можеш помилятися. Гнучкість,
розсудливість і чуйність зазвичай є твоїми помічниками. За потреби ти
можеш взяти відповідальність на себе; вмієш жити у злагоді з іншими
людьми.
49 і менше балів. Ти часто буваєш пасажиром на кораблі власного
життя; легко погоджуєшся з думкою більшості, схильний підкорятися
зовнішнім впливам, кажучи: «Це доля, так склалися обставини» У
власних труднощах ти звинувачуєш кого завгодно, тільки не себе.
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Журнал "Фокус" склав рейтинг професій, які будуть перспективними
за 5-10 років.
Перш ніж виділити найперспективніші спеціальності, видання разом з
експертами визначило сфери економіки, які будуть найактивніше
розвиватись у найближчому майбутньому.
Виходячи з отриманих даних, було складено рейтинг 15
найперспективніших галузей.
Найперспективніші галузі:
1.Інформаційні технології
2. Телекомунікації і зв'язок
3. Землеробство
4. Виробництво лікарських засобів і аптечний бізнес
5. Банківська діяльність
6. Харчова і переробна промисловість
7. Транспортні послуги
8. Фінансові послуги
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9. Юридичні послуги
10. Побутові послуги
11. Металургія
12. Виробництво алкогольної продукції
13. Енергетика
14. Тваринництво
15. Комунальні послуги
Галузева оцінка стала основою для подальшого дослідження. У
пошуках найбільш перспективних професій редакція опитала лідерів
галузей і агентств з підбору персоналу.
Відтак у результаті 20 найперспективніших професій наступного
десятиліття вигладять так:
1.Продавець
2. IT-фахівець
3. Інженер з автоматизації виробництва
4. Маркетолог
5. Інженер комунального обслуговування
6. Агроінженер
7. Технолог з виробництва і переробки харчової продукції
8. Технолог побутового обслуговування
9. Логістик
10. Юрист (господарське право)
11. Енергетик
12. Ветеринар
13. Фармаколог
14. Фінансист
15. Інженер зв'язку
16. Практичний психолог
17. Генетик
18. Біохімік
19. Робототехнік
20. Нано-інженер
Події останнього року призвели до змін у сприйнятті населенням
багатьох професій. Ті з них, які рік тому здавалися офісним
працівниками такими, що взагалі не мають майбутнього, сьогодні
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займають позиції лідера в рейтингу найбільш перспективних. І
навпаки, найбільш престижні та, здавалось би, перспективні професії
відходять на другий план.
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Гра «Хто є хто»
Перед початком гри практичний психолог запитує учнів, які професії є
для них найбільш цікавими. Потім виписує ці професії (10-15) на
дошці.
Інструкція. Зараз я буду називати професії, протягом кількох секунд ви
поглянете на своїх товаришів і скажете, кому ця професія найбільш
пасує. Далі плесну в долоні й усі за командою одночасно повинні
вказати рукою на обраного учня.
Вправа «Вирішення конкретних ситуацій»
Учні об’єднуються в четвірки. Кожна з них має проаналізувати
ситуації щодо професійного самовизначення учасників групи, оцінити
правильність вибору професії і дати кожному поради. Представник від
кожної четвірки доповідає про результати роботи, які обговорюються
в колі.
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Психолог підбиває результати і дає рекомендації щодо вибору
професії:
1. Потрібно слухати інших, зважати на їхні поради, робити власні
висновки.
2. Адекватно оцінювати власні здібності з огляду на думку оточення та
успіхи в навчанні.
3. Обирати професію, думаючи не лише про матеріальні вигоди, а й про
своє покликання.
4. Прагнути до розвитку своїх здібностей.
5. Під час вибору професії слід зважати на тип нервової системи та
темперамент.
6. Важливо здобувати знання про світ професій.
7. Обираючи професію, потрібно враховувати всі аспекти професійного
самовизначення. Основним принципом, формулою вибору професії
має стати всебічний аналіз власного «хочу», «можу», «треба».
Бесіда «Основні помилки під час вибору професії»
За результатами проведених досліджень, найпоширенішою
помилкою у підлітків під час вибору професії є неправильна оцінка
власних здібностей, адже зазвичай учні спираються на престижність і
матеріальні вигоди. Людина, яка обирає фах відповідно до своїх
здібностей, повинна творчо працювати, досягати успіхів у роботі та в
житті.
Основні помилки під час вибору професії:
 незнання професій;
 застарілі уявлення про характер і умови праці за конкретними
спеціальностями (чужий досвід);
 бажання здобути професію, яка забезпечила б матеріальні потреби,
була б престижною (незважаючи на власні здібності);
 незнання своїх індивідуальних особливостей та здібностей;
 невміння порівнювати свої якості та здібності з професійними
вимогами до людини;
 незнання правил при виборі професії;
 порівняння навчального предмета з професією;
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перенесення ставлення до людей певної професії на саму професію;
вибір професії «за компанію»;
невміння визначити шляхи здобуття професії;
недооцінка або переоцінка своїх здібностей

Завершальне слово
Вправа «Побажання на майбутнє»
Дякую учасникам за активність, щирість та довірливість. Пропоную
скласти побажання на майбутнє. Уявімо, що кожен із нас піде своєю
дорогою. Перед кожним простягнеться довгий життєвий шлях. Які
побажання ви запишете для інших?
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Тема: Професій тисячі – твоя одна
Мета: активізувати знання підлітків про професії, створити умови для
прояву творчого й інтелектуального потенціалу учнів, формувати
уміння оцінювати й аналізувати предмети, якості і явища з різних
точок зору, розвивати комунікативні здібності школярів.
Очікувані результати: сприяти усвідомленню учнями важливості
вибору майбутньої професії як одного з ключових моментів
успішності людини в соціумі.
Сьогодні у нас захоплива подорож у світ професій. Мине кілька
років, і кожен із вас повинен вибрати свій шлях у величезному
дорослому світі. Це означає, насамперед, вибір професії. Існує
величезна кількість професій і спеціальностей. Що більше професій
вам знайомі, то ширша можливість вибору, а отже – і більше шансів
знайти і вивчити ту професію, у якій саме ви будете віртуозом,
досягнете успіху, зможете вивчити свою особистість. Тому наша
подорож допоможе вас зрозуміти, наскільки точно ви уявляєте світ
професій, а також дасть нагоду застосувати свої знання на практиці.
Бажаю вам творчих успіхів і задоволення від сьогоднішнього заняття.
Будьте зібраними, цілеспрямованими, наполегливими й упевненими в
собі.
Анкетування
Перш ніж ми розпочнемо заняття, вам необхідно відповісти на
запитання анкети.
1. Які професії ви вважаєте дуже популярними?
2. Які професії здаються вам найважчими?
3. Які професії, на вашу думку, одержати найлегше?
4. Назвіть професії членів вашої родини?
5. Які 3 професії подобаються вам найбільше?
6. Яку професію ви б обрали для себе, якби вибір потрібно було
робити негайно?
7. Назвіть професії, що здаються найсучаснішими?
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Вправа «Алфавіт професій»
Ми з вами говорили про існування тисяч різних професій. Що більше
професій нам відомо, то ширший ми маємо вибір. Скільки професій
можете назвати ви? Наша наступна вправа дозволить з’ясувати це. Ви
одержите аркуш, на якому даються перші букви назв професій. Ви
повинні спробувати написати якнайбільше професій що починаються
на ці букви.

Вправа «Відгадай професію»
Тепер вам потрібно прослухати опис професій. Ваше завдання –
визначити за описом, про яку професію йдеться.
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1. Для цієї професії важливі такі риси: концентрація уваги, гарна
пам'ять, уміння працювати з цифрами, здатність до монотонної праці,
тривалого виконання одноманітних дій. Робота в приміщенні, графік
роботи постійний. ( Економіст ).
2. Ця професія вимагає гарного уміння працювати руками, прекрасної
координації, відчуття кольору, уміння бути уважним та уміння
працювати з голкою. Необхідне гостре око, художня уява, естетичний
смак, акуратність, а також уміння працювати з людьми і визначати їхні
смаки, побажання, звички. ( Кравець ).
3. Для цієї професії важливо мати такі риси: фізичну витривалість,
уміння переконувати інших. Робота вимагає любові до природи,
спостережливості, знання природних наук. Працюють у приміщенні і у
польових умовах. Графік роботи гнучкий, можливі тривалі
відрядження.
( Еколог ).
4. Ця професія вимагає такту, уміння ладнати з людьми, здатність
переносити тривалу різноманітну роботу фізичної витривалості,
знання авто техніки, гарної зорової памяті, швидкої реакції, уміння
швидко рахувати і приймати рішення. ( Водій ).
Вправа «Загадки про професії»
Ми зараз ознайомимося з різними професіями, для цього будемо
відгадувати загадки.
Здається, проста річ така,
Як гайки та гвинти,
Без них не зробиш літака
І поїзду не йти
(Токарі)
Літаки летять у просторі
Вище білих хмар.
Хто дав сталі для моторів?

(Сталевар)

Першим він сонце стрічає у місті,
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Двір наш і вулиці, глянь, які чисті!
Ще до зорі прокидатися звик,
Ми ще спимо, а працює…
(Двірник)

Твій одяг вийде, мов картинка,
Все по тобі – рукав і спинка,
Тож на примірці так годиться Стій рівно і не смій крутиться! (Кравець)
Він нам, як мама, дорогий,
Він хоче нас навчити
Любити край чудовий свій.
Це мудрий наш… (Учитель)
Є паличка у нього в руках чарівна,
За мить сто машин зупиняє вона.
Ось паличку вгору він прудко підняв Одразу автомобіль як укопаний став. (Інспектор ДАІ)
На вулиці «Садовій»
Будинок звівся новий.
Краса – не відірвать очей,
У домі тисяча людей.
Хто побудував цей дім,
Де зручно й гарно жити всім?

(Будівельник)

Його діти добре знають
І дорослі поважають,
Він виховує малят,
Що прийшли в дитячий сад. (Вихователь)
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Вправа «Не збийся»
Школярам пропонується зробити десять кроків і на кожний крок
назвати професію. Якщо учень збився або повторився, він
зупиняється.

Вправа «Чий інструмент»
Тепер час показати знання особливостей роботи людей різних
професій. Які інструменти необхідні їм для роботи? Які предмети
символізують ту чи іншу професію? Протягом 5 хвилин ви повинні
написати назви професій поруч з назвою предметів.
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Термометр, шприц, рецепт, ліки – лікар
Грим, сценарій, сцена, мікрофон – артист
Мольберт, палітра, фарба, полотно – художник
Бетон, каска, кельня, цегла – будівельник
Файл, клавіатура, миша, монітор – програміст
Дошка, крейда, зошит, оцінка – вчитель

Вправа «Хто це зробив»
От наша чарівна скринька. (Демонструється непрозорий пакет, в
якому лежить 10 предметів різного призначення: канцтовари, посуд,
іграшки). У ньому різні предмети. Усі вони кимось зроблені. Ким?
Представникам якої професії довелося попрацювати для цього? З якою
метою? На ці запитання ви повинні відповісти протягом 5 хвилин. За
цей час потрібно розказати про таку кількість предметів, яку ви
зумієте прокоментувати. Не забувайте, що над кожним предметом
працювали люди різних професій.
Заключне слово

Велика мета може бути
досягнута(притча)
Хлопчик заблукав в лісі. Він не
знав, що йому робити і куди йти. Але
потім взяв себе в руки, набрався
хоробрості, виліз на велике дерево і
побачив свій шлях.
Де нам знайти таке дерево, щоб
не блукати в житті? Таке дерево є
— це наша велика мета. Але вона
повинна бути дійсно великою, як це
дерево. Велика мета допомагає
побачити свій шлях.
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Лекція для батьків «Допоможи своїй дитині у
професійному самовизначенні»
Як можна підтримати свою дитину при виборі професії і яким чином
родина впливає на ставлення підлітка до роботи.
Життя влаштоване так, що нашим дітям потрібно визначитися, «ким
бути». Всім батькам хочеться забезпечити благополучне майбутнє
своїм дітям. Вам хочеться, щоб вони отримали надійну, шановну,
високооплачувану професію. Крім того, у нас, батьків, є певні
уявлення про характер і уподобання наших дітей. І ми прагнемо
поділитися з дітьми нашим життєвим досвідом, нашими уявленнями
про те, який життєвий шлях буде для них переважніше. Хтось із нас
вважає, що вибір професії цілком залежить від самого підлітка, хтось
прагне показати переваги і недоліки тієї чи іншої роботи. Хто ж несе
відповідальність у такій непростій справі, як вибір майбутньої
професії?
Дуже важливо, щоб батьки частину відповідальності поклали на
дітей. У психології не випадково існує термін «професійне
самовизначення». Важливо, щоб у підлітка склалося відчуття, що
зроблений ним вибір професії – це його самостійний вибір.
Звичайно, зробити це непросто. Уявлення дітей про світ професій
мають неповний і уривчастий характер. Часто їх приваблюють модні і
популярні професії, наприклад, манекенниця, актор, рок-співак і т.п.,
навіть якщо у них немає для цього необхідних даних. І в такій ситуації
батькам може здатися, що найбільш правильний шлях – самим
вирішити, яка професія буде для сина чи доньки оптимальною.
Можливо, з певної точки зору це дійсно так. Але в ситуації, коли ми,
дорослі, цілком беремо на себе відповідальність за професійне
визначення дітей, є зворотний бік. Справа в тому, що вибір має на
увазі відповідальність за його наслідки. Хто вибирає, той і відповідає. І
якщо підлітку здається, що професію він вибрав не сам, то він і
вчиться не для себе. Навчання його обтяжує, він сприймає її як
нудний, обтяжливий обов’язок. І навпаки, саме відчуття, що дану
професію підліток обрав сам, значно стимулює його до просування на
шляху професійного розвитку.
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Разом з тим, повна самостійність теж ускладнює професійне
самовизначення. Життєвий досвід підлітка обмежений, його уявлення
про професійну діяльність часто мають неповний або нереалістичний
характер. Наприклад, багато старшокласників стверджують, що
збираються стати менеджерами, але на питання про те, що це за
робота, виразно відповісти не можуть. У дитини можуть виникати
питання про зміст професійної діяльності, про місце можливої роботи,
про рівень зарплати, він може змішувати поняття «професія» і
«посада» (наприклад, заявляти: «Хочу бути начальником!»).
Перебуваючи в ситуації вибору, діти часто відчувають розгубленість і
потребують підтримки дорослих. Хоча підлітки можуть не говорити
про це прямо, насправді для них дуже важлива думка дорослих.
Дуже важливо не відмовлятися від ролі порадника. Батьки можуть
виступати як експерти і поділитися тією інформацією, якою вони
володіють: розповісти, що являє собою та чи інша професія, де можна
знайти роботу, які обмеження вона накладає. Слід представляти цю
інформацію в нейтральній формі, щоб підліток зробив висновки
самостійно, наприклад: «Знаєш, одна моя однокласниця так хотіла
стати археологом, інститут закінчила, але все життя працювала
бухгалтером, тому що було неможливо знайти роботу за фахом».
Особливо цінно для підлітків, якщо дорослі діляться з ними власним
досвідом самовизначення, переживаннями і сумнівами власного
юнацького життя. Подібні розповіді, особливо якщо відомо, чим
завершився вибір професії, як правило, справляє на підлітків велике
враження.
Ситуація вибору професії в деякому розумінні схожа на гру в
рулетку: можна поставити на одне-єдине поле, але ймовірність
виграшу в цьому випадку дуже мала. А якщо зробити декілька ставок,
то ця вірогідність зростає в багато разів. Добре, якщо в ситуації вибору
професії у підлітка є запасний варіант. Як правило, самі підлітки про
це варіанті не замислюються, і наше завдання – поставити перед ними
питання: що вони будуть робити, якщо з якихось причин їм не
вдасться реалізувати намічені плани? Наявність запасного варіанта
дозволяє знизити напругу в ситуації вибору професії і тривогу
підлітка.
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Обговорити з підлітком шляхи його майбутнього можна по-різному.
У когось можна запитати прямо: «А що ти будеш робити, якщо в тебе
не вийде стати перекладачем?». Тривожному підліткові можна
запропонувати пофантазувати: «Давай уявимо, які ще професії ти міг
би вибрати» або обговорювати цю проблему стосовно до третіх осіб:
«Уявляєш, Сашко все життя мріяв стати футболістом, але отримав
травму, і йому довелося піти зі спорту. Тепер він думає, ким бути ».
Величезну роль у виборі майбутньої професії відіграє сім’я, хоча самі
підлітки цього можуть і не усвідомлювати. Найчастіше вони
орієнтуються на професії родичів. Всім нам відомі приклади трудових
династій, коли кілька поколінь однієї родини працюють по одній
спеціальності, і випадки, коли хтось стає «лікарем, як мама» або
«шофером, як тато». З одного боку, сімейна традиція може
обмежувати ймовірний вибір. Підліток як би йде по інерції, не
намагаючись зрозуміти, наскільки професія батьків дійсно відповідає
його власним інтересам і здібностям. З іншого боку, він дуже добре
уявляє дану професію і віддає собі звіт в тому, які якості для неї
потрібні. Таким чином, якщо підліток вибирає професію батьків,
важливо обговорити з ним мотиви його вибору, зрозуміти, що ним
керує.
Сім’я – це той простір, де формується ставлення до роботи, до
професійної діяльності. Якщо батьки ставляться до роботи як до
значущої частини власного життя, розглядають її як засіб
самореалізації та самовираження, то дитина з раннього дитинства
засвоює, що задоволеність життям безпосередньо пов’язана з роботою,
і
навпаки.
І, нарешті, найголовніше для підлітків, як би вони не прагнули до
самостійності, – це відчуття підтримки з боку дорослого. Для дітей
важливо, що на важкому шляху самовизначення вони йдуть не одні,
що поруч знаходиться дорослий, який підтримає у важку хвилину і
допоможе. Це відчуття надає їм упевненість у своїх силах і спонукає
до досягнень, тепер уже не навчальних, а професійних.
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Анкета для батьків
1. До якої області праці виявляє зацікавленість ваша дитина?
а) технічної; - 6 уч. – 21%
б) спортивної; - 3 уч. – 11%
в) мистецтва; - 3 уч. – 11%
г) природничої; - 6 уч. – 21%
д) суспільної; - 1 уч. – 4%
е) гуманітарної; - 2 уч. – 7%
є) немає певних зацікавлень; - 7 уч. – 25%
2. Які предмети ви б хотіли б, щоб вона вивчала глибше відповідно до
майбутнього вибору професії і бажань дитини?
а) фізкультура; - 3 уч. – 11%
б) біологія, географія; - 3 уч. – 11%
в) математика; - 6 уч. – 21%
г) немає певних зацікавлень; - 4 уч. – 14%
д) трудове навчання; - 4 уч. – 14%
е) англійська мова; - 2 уч. – 7%
є) інформатика; - 1 уч. – 4%
ж) історія України, правознавство; - 2 уч. – 7%
з) хімія, фізика; - 3 уч. – 11%
3. Якщо у вашої дитини є невдачі у навчанні, то що є причиною на
ваш погляд:
а) складність матеріалу; - 12 уч. – 43%
б) відсутність здібностей; - 2 уч. – 7%
в) небажання вчитися; - 14 уч. – 50%
г) погані взаємини з учителями;
д) погані взаємини з товаришами;
4. Який вплив мікроклімату в класному колективі на успішність вашої
дитини?
а) сприяє зростанню інтересу до навчання; - 22 уч. – 79%
б) пригнічує бажання вчитися; - 6 уч. – 21%
в) інше
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5. Яку участь ви берете щодо підготовки вашої дитини до вибору
професії?
а) виступили б із бесідою, розповіддю про свою професію; - 18 уч. –
64%
б) організувала б суспільно-корисну працю учнів; - 1 уч. – 4%
в) запросила б до дітей своїх колег, людей важливих і
цікавих професій; - 3 уч. – 11%
г) організувала б індивідуальне шефство, наставництво; - 6 уч. – 21%
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10 порад батькам підлітків
1. У підлітковому віці діти починають оцінювати життя своїх батьків.
Підлітки, особливо дівчатка, обговорюють поведінку, вчинки,
зовнішній вигляд мам і тат, вчителів, знайомих. І постійно
порівнюють. У якийсь момент результат цього зіставлення
позначиться на ваших стосунках із сином або дочкою. Він може бути
для вас як приємним, так і неприємним.
2. Головне у ваших взаєминах з дитиною – взаєморозуміння. Щоб
його встановити, ви повинні проявляти ініціативу і не таїти образ.
Якщо ви не можете, або не вважаєте за потрібне виконати бажання
сина або дочки, потрібно пояснити – чому. І взагалі, більше
розмовляйте зі своїми дітьми, розповідайте про свою роботу,
обговорюйте з ними їхні справи, особистісні або навчальні, знайте їх
інтереси і турботи, друзів і вчителів. Діти повинні відчувати, що ви їх
любите, що в будь-якій ситуації вони можуть розраховувати на вашу
пораду та допомогу і не боятися глузування або зневаги.
Підтримуйте впевненість дітей у собі, у своїх силах, у тому, що навіть
при певних недоліках (які є в кожного) у них є свої незаперечні
достоїнства. У виховному процесі неприпустима конфронтація,
боротьба вихователя з вихованцем, протиставлення сил і позицій.
Тільки співпраця, терпіння і зацікавлення вихователя у долі вихованця
дають позитивні результати.
3. Дивуйте – запам’ятається! Той, хто справляє несподіване і сильне
враження, стає цікавим і авторитетним. Що приваблює дитину в
дорослому? Сила – але не насильство. Знання – згадайте, наприклад,
одвічні «чому?» у малюків. На яку їх частку ви зуміли зрозуміло і
повно відповісти? Розум – саме в підлітковому віці з’являється
можливість його оцінити. Уміння – тато вміє кататися на лижах,
лагодити телевізор, водити машину … А мама малює, готує смачні
пиріжки, розповідає казки … Зовнішній вигляд – його в більшій мірі
цінують дівчата. Життя батьків, їх звички, погляди здійснюють
набагато більший вплив на дитину, ніж довгі повчальні бесіди.
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4. Ви хочете, щоб ваша дитина була здоровою? Тоді навчиться самі і
навчіть її основам знань про свій організм, про способи збереження і
зміцнення здоров’я. Головне – навчити організм справлятися з
навантаженнями, насамперед фізичними, тому, що вони тренують не
тільки м’язи, але і всі життєво важливі системи. І абсолютно
необхідно, щоб дитина розуміла: щастя без здоров’я не буває.
5. Скільки часу в тиждень ви проводите зі своїми дітьми? За даними
соціологічних опитувань, більшість дорослих в середньому
присвячують дітям не більше 1,5 години в тиждень! І як сюди
втиснути розмови по душам, походи в театр і на природу, читання
книг та інші спільні справи? Звичайно, це не вина, а біда більшості
батьків, які змушені проводити на роботі весь день, щоб наповнити
бюджет сім’ї. Але діти не повинні бути надані самі собі. Добре, якщо є
бабусі і дідусі, здатні взяти на себе частину проблем виховання. А
якщо їх немає? Обов’язково подумайте, чим буде займатися ваша
дитина в години, вільні від навчання і приготування уроків. Спортивні
секції (не забудьте самі поспілкуватися з тренером) не просто займуть
час, а допоможуть зміцнити здоров’я і розвинуть рухові навички та
вміння. У будинку дитячої творчості можна навчитися шити, будувати
літаки, писати вірші. Нехай у дитини буде свобода вибору заняття, але
він повинен твердо знати: часу на неробство і нудьгу у нього немає.
6. Бережіть здоров’я дитини і своє, навчитеся разом з ним займатися
спортом, виїжджати на відпочинок, ходити в походи.
7. Бажання дорослих уникнути розмов з дітьми на деякі теми привчає
їх до думки, що ці теми заборонені. Перекручена інформація викликає
у дітей необґрунтовану тривогу. І в той же час не треба давати дітям ту
інформацію, про яку вони не питають, з якою поки не можуть
справитися емоційно, яку не готові осмислити. Кращий варіант – дати
прості і прямі відповіді на запитання дітей. Так що і самим батькам
треба всебічно розвиватися – не тільки в області своєї спеціальності,
але і в області політики, мистецтва, загальної культури, щоб бути для
дітей прикладом моральності, носієм людських достоїнств і цінностей.
8. Не оберігайте підлітків зайво від сімейних проблем, як
психологічних, так і матеріальних (це вчить знаходити вихід). Підлітку
необхідні позитивні і негативні емоції. Для успішного розвитку
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дитини корисно зрідка відмовляти йому в чомусь, обмежувати його
бажання, тим самим готуючи до подолання подібних ситуацій у
майбутньому. Саме вміння справлятися з неприємностями допомагає
підлітку сформуватися як особистості. Роль дорослої людини полягає,
передусім, у тому, щоб допомогти дитині стати дорослим, тобто
навчити його протистояти дійсності. Відгороджуючи дитину від
реального світу, нехай навіть з самими добрими намірами, батьки
позбавляють його можливості отримати життєвий досвід, знайти свій
шлях.
Ніколи не брешіть дитині, навіть якщо це продиктовано кращими
переконаннями і турботою про його спокій і благополуччя. Діти
якимсь невідомим чином відчувають брехню в будь-якій формі. А
тому, хто обдурив раз-другий, довіри чекати вже не доводиться.
9. Якщо ви вже встигли наробити помилок у вихованні, вам буде
важче, ніж на початку шляху. Але якщо в своєму вихованці ви бачите
хоча б крапельку хорошого і будете потім спиратися на це в процесі
виховання, то отримаєте ключ до його душі і досягнете гарних
результатів.
10. Якщо ви зрозуміли, що були не праві, нехтували думкою сина або
доньки в якихось важливих для них питаннях, не бійтеся зізнатися в
цьому спочатку собі, а потім і дитині. І постарайтеся не повторювати
цієї помилки знову. Довіру втратити легко, а відновити її довго і
важко.
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7 кроків до успіху
Охочим отримувати задоволення від обраної професії
Як визначитися у величезній різноманітності наявних професій, яких у
світі більше 50 тисяч? Як уникнути помилок і розчарувань під час
вибору майбутньої професії?
Універсальних рецептів немає , але постарайтеся виконати такі 7
кроків:
 подумайте, яка з професій має стати вашою. Складіть список з
відповідних, привабливих і цікавих професій
 складіть перелік вимог до обраної професії. При цьому враховуйте
життєві цінності, власну мету , сьогоднішні гарячі проблеми, характер
і умови роботи, бажаний рівень підготовки. Визначте значущі вимоги,
але знехтуйте менш важливими.
 вивчіть самих себе, свої інтереси, здібності, уподобання.
Проаналізуйте, чи розвинені у вас професійні якості, чи відповідають
ваші інтелектуальні здібності, психологічні особливості вимогам
професій.
 з’ясуйте, чи дозволить ваше здоров’я працювати в обраній
професії.
 переконайтеся в правильності ваших роздумів, обміркуйте своє
рішення з друзями, батьками, вчителями, психологом,
профконсультантом.
 дізнайтеся, чи користується попитом на ринку праці обрана
професія.
 знайдіть можливість зустрітися з представниками професії, що вас
зацікавила, та дізнатися, у якому навчальному закладі можна отримати
потрібну класифікацію.
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