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УДК 373.3          Єщенко Марина, м. Слов’янськ 
РОЛЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті подано ґрунтовний аналіз проблеми профорієнтаційної діяльності в системі 

довузівської підготовки. Розкрито важливу роль профорієнтаційної роботи в довузівській 

підготовці. Підкреслено важливість свідомого вибору майбутньої професії для випускників та 
старшокласників ЗНЗ. Схарактеризовано та уточнено поняття «професійна орієнтація». Зазначено 

основні складові профорієнтаційної роботи. Доведено необхідність профорієнтаційної роботи серед 

старшокласників. Висвітлено досвід профорієнтаційної діяльності у часи УРСР. Систематизовано 
періоди становлення та розвитку вітчизняної профорієнтаційної роботи в Україні. Запропоновано 

ввести спецкурс у навчальному процесі старшокласників ЗНЗ. 

Ключові слова: вибір професії, довузівська підготовка, професійна орієнтація, 
профорієнтаційна робота,спецкурс, старшокласник. 

The article contains a detailed analysis of the career-oriented activities in the pre-university 

preparation. The important role of career guidance in the pre-university preparation is revealed. The 

importance of conscious choice of future profession for graduates of high school and secondary school is 
emphasized. The author has determined and specified concept of "professional orientation". In the article 

are outlined the components of career guidance, the necessity of career guidance among the high school 

students, the experience of proforfientation in the times of Ukrainian SSR. The author also systematized the 
periods of the formation and development of national vocational work in Ukraine. The article also proposes 

to introduce a special course for the seniors in the learning process school. 

Keywords: choice of profession, Pre-training, vocational guidance, vocational work, a special course, 

senior. 
Вибір професії – один із найсерйозніших кроків, що має здійснити молода людина. Від того, чи 

відповідає обрана професія здібностям, інтересам і нахилам учня, чи є попит на цю професію на 

ринку праці, чи дає вона можливість кар’єрного зростання, залежить, як складеться подальше життя 
підлітка. Проте усвідомлено й обдумано здійснити цей вибір дуже складно. 

Сучасним молодим людям досить складно зорієнтуватися у широкому світі сучасних професій і 

обрати майбутню професію з урахуванням свого покликання, нахилів та здібностей. Останнім часом у 
навчальних закладах послабилася робота з профорієнтації учнів, втрачаються зв’язки з виробництвом, 

що негативно впливає на професійне спрямування та розвиток професійного самоусвідомлення молоді. 

Орієнтація старшокласників на професійну діяльність у системі загальної середньої освіти, молоді у 

ПТНЗ та ВНЗ різного рівня акредитації потребує наукового переосмислення. 
Зазначимо, що підготовка людини до виконання різних соціальних ролей і, одночасно, до 

здатності самовдосконалення і покращення свого буття – необхідні складові розвитку освіти, тому 

важливо виховувати відповідальних громадян, здатних працювати та бачити сьогодення і майбутнє. 
Це не завжди вдається в умовах середньої школи, тому вищій школі необхідно допомагати 

загальноосвітнім закладам у процесі організації різних форм довузівської підготовки абітурієнтів. 

Адже довузівська підготовка – це не тільки сходинка до здобуття вищої освіти, а й важливий етап у 
житті молодої людини на шляху до вибору та оволодіння професією, до подальшого розвитку 

особистості [1].  

Переважна більшість науковців дотримуються визначення доуніверситетської (довузівської) 

підготовки як засобу (способу, інструменту) професійної орієнтації, професійного самовизначення чи 
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професійного вибору старшокласника, що, на думку науковця Н. Муранової, не зовсім повно 

відображає сутність і зміст означеного поняття, яке має комплексний нелінійний характер як 
представлено у табл. 1 [15, C. 60–71]. 

Таблиця 1. 
Категорійні характеристики доуніверситетської (довузівської)  

підготовки у науково-педагогічних джерелах [15] 

Характерна ознака доуніверситетської підготовки П. І. Б. автора 

Доуніверситетська підготовка є структурним компонентом додаткової освіти 
старшокласників 

Д. Князевський, 
О. Осипенко 

Є різновидом допрофесійної освіти старшокласників Н. Чернова 
Є елементом неперервної освіти, проміжною ланкою між загальною 
середньою та вищою професійною освітою  

Н. Красильникова, 
В. Мурзін, Ю. Францева 

Є засобом формування готовності абітурієнтів до навчальної діяльності в 
умовах вузу  

Т. Волгіна, Т. Дерендяєва 

Є інструментом професійного вибору, професійної орієнтації, професійного 
самовизначення старшокласників 

М. Капелевич, Л. Кравчук 

Є зразком моделі випереджувального навчання Т. Матекіна 
Є специфічною освітньою і розвивальною діяльністю, що сприяє вияву і 
формуванню професійних якостей майбутніх студентів 

І. Сокольчик 

Є формою соціалізації старшокласників  Н. Федорова 

Дослідник Н. Муранова формулює визначення доуніверситетської підготовки як процесу і 

результату діяльності соціальної інституції освітнього характеру, створеної вищим навчальним 
закладом, що забезпечується спеціальними його структурами, здійснюючи підготовку 

старшокласників до навчання в ньому у процесі оволодіння знаннями і вміннями з окремих 

дисциплін; зміст цієї підготовки адаптується з урахуванням специфіки і конкретного напряму 
професійної підготовки [15, С. 71].  

Тому, дуже важливо на етапі професійного самовизначення сприяти молодій людині у виборі 

професії (спеціальності), залежно від її здібностей, щоб у майбутньому вона була 
конкурентноздатною на ринку праці та сприяла професійно-кваліфікаційному зростанню. Усе це має 

забезпечувати ефективна система професійної орієнтації старшокласників ЗНЗ, тому що 

профорієнтація завжди виконувала та продовжує виконувати надзвичайно важливу роль у виборі 

учнями майбутньої професії, а також у системі довузівської підготовки молоді [2]. 
Профорієнтаційна робота є предметом дослідження багатьох дослідників та вчених. Питання 

змісту та структури загальної профорієнтації розкрито у працях вітчизняних науковців 

К. Бондарчука, А. Волковського, М. Виноградова, О. Галкіна, І. Гусєва [8], Л. Дробиша [3], 
А. Журавльова, Н. Калугіна [6], Т. Кожана, Р. Кочетова, Н. Левитіва, В. Майбороди [4], 

А. Макаренка, А. Меньшикова, Н. Мітіна [7], Н. Муранова [11, 12, 13, 14], В. Савченка, 

В. Симоненка, С. Сошенка [10], С. Чистякової, Н. Федорової [1] та ін.  

Відома дослідниця Н. Федорова вважає, що саме перехід між «середньою ланкою та ВНЗ» 
пов’язаний з певними труднощами, у т. ч.: здійснення усвідомленого вибору майбутньої професії; 

відчуття недостатнього рівня підготовки до навчання у ВНЗ; необхідність адаптації до нових умов 

навчання; пошук свого місця в студентській групі [1]. 
Слід зазначити, що з представлених складових найважливішим кроком у житті молодої людини 

є вибір професії, та у цьому важливому виборі їй допоможе грамотна профорієнтаційна діяльність з 

боку педагогів, працівників ВНЗ, тому що саме професійна орієнтація відіграє важливу роль у 
довузівській підготовці молодої людини. 

Протягом багатьох років, ще за часів радянської влади, перші практичні кроки реалізації 

професійної орієнтації підлітків здійснив педагог-організатор А. Макаренко. А проблему трудового 

виховання і профорієнтації учнівської молоді розглядали і такі відомі педагоги, як 
В. Сухомлинський, Г. Костюк, В. Мадзігон, В. Маляко, К. Платонов, Є. Павлютенков, 

Д. Тхоржевський, С. Чистякова та ін. 

Разом з тим, мало уваги було приділено розробці єдиної системи профорієнтації молоді з точки 
зору соціальної педагогіки, а саме вдосконаленню методів та інструментарію проведення 

профорієнтаційної роботи. Це заважало спрямовувати правильний вибір майбутньої професії 

випускниками ЗОШ, спираючись на особистісні здібності і нахили до певного виду діяльності, 
негативно позначалося на ефективності профорієнтаційної роботи серед молоді [3]. 

У сучасному світі найрізноманітніших професій профорієнтація виступає необхідною ланкою 

зв’язку між молоддю і системою професійної підготовки. І тому, на сьогоднішній день, 
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профорієнтаційна робота особливо актуальна та відіграє надзвичайно важливу роль у довузівській 

підготовці старшокласників та випускників ЗОШ. Вивчення та осмислення теоретичної спадщини й 
практичного досвіду минулих часів сприяє пошуку подальших шляхів розвитку профорієнтації з 

урахуванням досягнень та помилок минулого. 

Отже, доречним є проаналізувати та систематизувати профорієнтаційну роботу вищих 
навчальних закладів України, у т. ч. і педагогічних, та уточнити поняття «професійна орієнтація».  

Проаналізувавши та систематизувавши наукову та історичну літературу, присвячену 

становленню та розвитку вітчизняної профорієнтації, можна виокремити дві її важливі категорії: 

перша – видана за часів існування УРСР, друга – видана з моменту набуття Україною статусу 
незалежної та самостійної держави. Професійна орієнтація на теренах України завжди була 

складним, часом суперечливим процесом, що характеризується чергуванням періодів активізації та 

спаду. Кожному з таких періодів притаманні свої проблеми та особливості, але кожен з них є 
важливим кроком до розбудови вітчизняної профорієнтації. 

На нашу думку, у теперішній час потрібно використовувати та вдосконалювати позитивний 

досвід профорієнтаційної роботи за часів УРСР. Наприклад, у другій пол. ХХ ст. вищі педагогічні 

навчальні заклади почали розробляти і застосовувати різні форми відбору і залучення до навчання 
талановитої молоді, організовуючи в колгоспах, радгоспах, на підприємствах гуртки, факультети, 

школи, класи майбутніх учителів, юних педагогів, математиків, біологів, істориків тощо. Одним із 

засновників активної зазначеної роботи був колектив Луганського педінституту, який у 1973 р. 
створив факультет майбутнього вчителя (надалі – ФМВ) за стаціонарно-заочною формою навчання. 

Відповідно до рішення колегії МОН України відносно питання «Про досвід роботи 

Ворошиловградського педінституту і органів народної освіти з профільної орієнтації молоді на 
педагогічну роботу» у квітні 1977 р., було створено ФМВ у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Короленка, НПУ імені М. Драгоманова, Вінницькому 

педагогічному університеті імені М. Коцюбинського, Ніжинському державному університеті імені 

М. Гоголя, Миколаївському національному університеті імені В. Сухомлинського та інших педвузах. 
У 1982 р. досвід Ворошиловоградського, Полтавського, Вінницького і Ніжинського університетів з 

питань профорієнтаційної роботи серед молоді середніх загальноосвітніх шкіл узагальнив 

Республіканський навчально-методичний кабінет педагогічних навчальних закладів. На основі 
єдності всіх ланок народної освіти (школа – учень – учитель – педвуз – студент – викладач) в Україні 

склалося два напрями співпраці школи і педінститутів: допомога учням з боку викладачів і робота 

студентів у школах юних фізиків, математиків, кібернетиків, біологів, хіміків, географів-краєзнавців, 
любителів історії, літератури і мистецтв [4]. Цей досвід слід використовувати, враховуючи сучасні 

можливості інформаційних технологій та сучасні засоби профорієнтаційної роботи. 

Щодо самого означення професійної орієнтації, то воно, на нашу думку, також потребує 

уточнення. Довідникове означення: «Професійна орієнтація (від фран. orientation – установка) – 
комплекс психолого-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію процесу працевлаштування 

молоді, відповідно до бажань, схильностей і сформованих здібностей, з урахуванням потреби у 

фахівцях народного господарства і суспільства в цілому» [5]. 
Вітчизняні науковці А. Сазонов, Н. Калугін, А. Меньшиков визначають професійну орієнтацію 

як діяльність з підготовки молоді до вибору професії, у свою чергу соціально-професійну орієнтацію 

характеризують як підготовку молоді до вибору професії і свого місця в суспільстві [6]. Сучасна 

дослідниця Н. Мітіна доводить, що пріоритетними завданнями профорієнтаційної роботи з молоддю 
є вивчення теорії профорієнтації, що включає в себе: розгляд її об’єктів, принципів, форм, методів, 

напрямів, критеріїв ефективності; вивчення способів планування профорієнтаційної роботи; оцінка 

діяльності по вирішенню проблем, пов’язаних з соціально-професійною адаптацією молоді [7]. 
У межах соціально-педагогічного підходу науковець Д. Парнов визначає профорієнтацію як систему 

соціальних, економічних, психологічних, педагогічних, медичних положень, що складають 

технологію соціально-педагогічної підтримки учнів з виявлення та розвитку їх сфери здібностей, 
професійно важливих якостей тощо [2]. 

Проаналізувавши та систематизувавши наукову та історичну літературу, ми пропонуємо своє 

визначення професійної орієнтації. Професійна орієнтація – це тривалий і послідовний керівний 

процес з вибору професії для молоді, котрий необхідно постійно вдосконалювати, відповідно до 
сучасних вимог суспільства, тому що він відіграє дуже важливу роль у житті молодих людей, на 

підставі індивідуальних здібностей кожного. 

Як зазначали науковці І. Гусєв, М. Калашников, О. Качанов, В. Колобашкін, С. Кохтєв, процес 
підготовки та проведення прийому абітурієнтів на перший курс умовно поділяється на три складові [2]. 
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Перша складова містить заходи з професійної орієнтації старшокласників та формує 

контингент абітурієнтів (робота у школах, організація зустрічей з провідними вченими та 
викладачами ВНЗ, проведення днів відкритих дверей, олімпіад за відповідними спеціальностями 

тощо). Друга складова включає організаційні заходи з підготовки до нового прийому у ВНЗ 

(формування приймальної комісії, підготовка документації, приміщень). Третя складова – це саме 
прийом студентів на перший курс (прийом документів, зарахування) [2]. 

Ми вважаємо, що перша складова потребує вдосконалення та уточнення, враховуючи сучасні 

вимоги щодо індивідуальної професійної орієнтації молоді. Аби заходи з професійної орієнтації 

старшокласників в системі довузівської підготовки відповідали сучасним вимогам, ми пропонуємо 
ввести спецкурс у навчальному процесі старшокласників, що допоможе їм в соціально-

професіональному самовизначенні. Головними напрямками з професіональної орієнтації 

старшокласників у системі довузівської підготовки спецкурсу мають бути: проведення комплексної 
професійної діагностики старшокласників; допомога у пізнанні своїх індивідуальних здібностей, 

особливостей; формування у молоді уявлення про сучасні професії і спеціальності; ознайомлення 

підлітків з можливістю отримання освіти; надання допомоги у написанні резюме, підготовка до 

співбесіди з роботодавцем, розробка професійних планів. Наведений перелік не можна вважати 
остаточним. Він може доповнюватись, змінюватись і конкретизуватись відповідно до особливостей 

та потреб учнів ЗНЗ і можливостей самого навчального закладу. 

Таким чином, дослідження в області професійної орієнтації у системі довузівської підготовки 
носять багатоаспектний характер. На наш погляд, соціально-педагогічний аспект вивчає професійну 

орієнтацію старшокласників, які мають особливості фізичного, психічного, соціального розвитку в 

умовах довузівської освіти, орієнтовану на формування соціально-професійних компетенцій. 
Становлення та розвиток професійної орієнтації на теренах України є складним, часом суперечливим, 

процесом, що характеризується чергуванням періодів активізації та спаду. Кожному з таких періодів 

притаманні свої проблеми та особливості, але кожен з них є важливим кроком до розбудови вітчизняної 

профорієнтації. У цілому погоджуючись із вищевикладеними думками, вважаємо за необхідне 
визначитися, що в різні часи проводили профорієнтаційну роботу молодого покоління по-різному. 

На основі узагальнення наукових поглядів різних авторів ми дійшли висновку, що професійна 

орієнтація – це тривалий і послідовний керівний процес з вибору професії, котрий необхідно 
постійно вдосконалювати відповідно до сучасних вимог суспільства, на підставі індивідуальних 

здібностей старшокласників. Вивчення та осмислення теоретичної спадщини та практичного досвіду 

минулих часів сприяє пошуку подальших шляхів розвитку профорієнтації з урахуванням досягнень 
та помилок минулого. На нашу думку, професійна орієнтація відіграє провідну роль у довузівській 

підготовці старшокласників та випускників ЗНЗ тому, що вона допомагає молоді зорієнтуватися у 

багатому спектрі професій та зробити один із важливіших виборів свого життя – вибір майбутньої 

професії. Для того, щоб заходи з професійної орієнтації старшокласників в системі довузівської 
підготовки відповідали сучасним вимогам, ми пропонуємо ввести спецкурс у навчальному процесі 

старшокласників, що допоможе їм в соціально-професійному самовизначенні. 

Невирішеність деяких проблем щодо профорієнтації молоді у системі довузівської підготовки, 
зокрема запровадження нових форм і методів проведення профорієнтаційних заходів, дає підстави 

стверджувати про перспективу і актуальність зазначених проблем у майбутньому. 
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УДК 372.08           Жирська Галина, м. Тернопіль 
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ ЯК 

ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ І САМОРОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 

У статті розглядається сучасний стан та шляхи формування дослідницької компетентності 

учнів у процесі вивчення біології. Розкриваються особливості організації спеціального вивчення 

методів наукового пізнання живої природи, формування дослідницьких умінь та залучення 
старшокласників до проектної діяльності. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, дослідницька компетентність, методи наукового 

пізнання, дослідницькі уміння, проектна діяльність. 
The article deals with the existing situation and the ways of formation of students' research 

competence in the course of studying biology. The features of special study of methods of scientific cognition 

of nature, the formation of research skills and high school students involvement in project activities are 

revealed. 
Keywords: competence-based approach, research competence, methods of scientific cognition, 

research skills, project activities. 

Однією з найважливіших особливостей сучасної освіти є зростання значення компетентності у 
процесі підготовки гармонійно розвиненої особистості. Компетентний учень відрізняється від 

освіченого тим, що він не лише володіє певними предметними знаннями, уміннями та навичками, за 

що отримує добрі оцінки, а й може реалізувати їх у своїй різноманітній діяльності; завжди готовий 
саморозвиватися та виходити за межі програми в оволодінні загальнонавчальними і спеціальними 

уміннями і навичками. Компетентність допомагає людині ефективно вирішувати різноманітні 

завдання, що стосуються її професійної діяльності, а також успішно вирішувати повсякденні питання. 

Вона сприяє формуванню конкурентоспроможного фахівця на ринку праці, здатного адаптуватися до 
змін, вільно володіти професією та орієнтуватися в суміжних галузях діяльності, готового до 

постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності [1, с. 94]. 

Реалізація компетентнісного підходу в освіті пов’язана з усвідомленням необхідності надання 
процесу навчання діяльнісного характеру і передбачає підготовку майбутнього випускника 

загальноосвітньої школи як активного дослідника, що забезпечить спрямованість навчально-

виховного процесу на творчий розвиток особистості школяра, задоволення його інтересів та освітніх 


