
Практичний психолог  

Хустського професійного ліцею Пригара Т.Ф. 

Тема: 

Психологічні особливості професійного самовизначення учня – вступника 

до ЗП(ПТ)О. 

Сьогодні є багато проблем у професійному самовизначенні молоді. Одна з 

них - низька престижність робітничих професій через пропагування закладами 

освіти та засобами масової інформації вищої освіти. Профорієнтація є пріоритетним 

напрямком роботи навчального закладу. 

Ефективність цієї роботи забезпечить якісне виконання держзамовлення на 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів, формування позитивного іміджу 

навчального закладу, а найголовніше, що цікавить мене як психолога навчального 

закладу це психологічний аспект вибору учнями-випускниками шкіл, навчання в 

Хустському професійному ліцеї. Виявлення їхніх професійних намірів та допомоги 

у виборі професії і подальший психологічний супровід 3 роки під час навчання. 

Професійна орієнтація молоді розглядається як багатовекторна цілісна 

система, яка складається із взаємодіючих компонентів, об’єднаних спільною метою 

з Хустською міськрайонною філією Закарпатського обласного центру зайнятості. 

Ми аналізували кількісний склад учнів 8-11 класів по кожній школі. Маємо банк 

даних учнівської молоді, який щорічно оновлюється. 

Під час таких зустрічей учні одержують детальну інформацію про наш 

навчальний заклад та професії, які можна здобути в ньому, про правила вступу до 

ліцею, допоможуть визначитися у виборі майбутньої професійної діяльності. Проте 

основним моментом є те, що мною як практичним психологом були проведені: 

1.Вправа «Рука», яку я переробила в двох варіантах. Мої особисті 

спостереження, зводяться до того, (а також схожа методика використовується в 

школах США) що так як дитина перебуває в шкільному колективі з 6 років до 14-16 

років, більшу половину часу (а близько 60% навчального дня) вона проводить в 

школі. І тому хто як не однокласники можуть зробити аналіз учня, щодо його 

професійного напрямку з огляду на його вподобання і здібності, які однокласник 

проявляє саме в школі. Педагоги, класні керівники та батьки і врешті решт сама 

дитина має інформацію про професії в сьогоденні.  

Мета вправи: допомогти однокласнику побачити себе в світі професій.  



Обладнання: аркуш паперу, ручка. 

Інструкція перша: вам потрібно на аркуші паперу обвести руку і в центрі 

написати своє ім’я та прізвище, на пальцях обведеної руки на папері написати 5 

професій де ви себе бачите, далі цю руку пустити по класу і щоб кожен однокласник 

зробив один вибір професії для тебе, поставивши «+». По закінченню дитина робить 

аналіз професії де більше чи порівну «+» з тих що вона сама запропонувала для 

себе. 

Зразок 

Інструкція друга: вам потрібно на аркуші паперу обвести руку і в центрі 

написати своє ім’я та прізвище, далі всі однокласники по черзі самі пишуть від 1 до 

3 професій де вас бачать як майбутнього професіонала. По закінченню дитина 

аналізує професії, які написали їй однокласники, листочок дитина може 

запропонувати відмітки зробити класному керівнику, вчителям та батькам. 

Зразок 

Важливо пояснити дитині, що це тільки вправа, до якої можна прислухатись 

проте вибір в майбутньому зробити самій. 

2. Спостереження; 

3. Методика «Професійної готовності» А.П.Чернявской, розрахована на 

підлітків та молодь у віці 14-20 років. Вона визначає рівень готовності здійснити 

адекватний професійний вибір. В даній методиці професіональна готовність 

розглядається з наступних пунктів: Автономність, Інформованість, Прийняття 

рішень, Планування, Емоційне відношення. 

У дослідженнях протягом 2019-2020 н.р., та 2020-2021 н.р. взяли участь 

близько 600 учнів 9-11 - х класів м.Хуст та Хустського району. Як показали 

отримані в ході проведеного анкетування результати, у старших класах (це 10 та 11 

класи) майбутню професію вже обрали 60% досліджуваних учнів шкіл. У 8 та 9 

класах цей відсоток виявився нищим - 24%. Це, на мою думку, є повністю 

закономірним, адже в 8 та 9 класах не сформовані погляди за певними 

професійними напрямками. Отже, учні мають найвищі показники професійної 

готовності у даній вибірці – «емоційне ставлення» та «автономність», 31% і 25% 

опитуваних за ними мають високий рівень сформованості. Середній рівень 

сформованості переважає у всіх шкалах: «автономність» (51%), «інформованість» 

(46%), «прийняття рішень» (44%), «планування» (49%) та «емоційне 



ставлення»(50%). Результати діагностики старшокласників за методикою 

«Професійна готовність» показали, що кількість високих показників готовності до 

свідомого вибору професії є досить низькими, а найбільше виражаються середні 

показники професійної готовності. 

Результати вправи «Рука» показали, що учні жваво виконують її, їм цікаво, 

інколи були здивовані запропонованим професіям, наприклад дівчинка хотіла стати 

фотографом, а однокласники бачили її лікарем; хлопчик – перукарем, однокласники 

– автомеханіком і т.д. За даними анкетування виявляю позитивні результати своєї 

роботи. 

Аналізуючи проведену психологічну роботу та цілеспрямовану 

профорієнтаційну роботу, я можу зробити висновок, що інтерес до Хустського 

професійного  ліцею з боку абітурієнтів приносить свої вагомі результати. А на 

початку навчального року у вересні мною, як практичним психологом проводиться 

аналіз зарахованого контингенту, де узагальнюються дані щодо кількості учнів за 

професіями, інформація про динаміку вступу з кожної міської і районної школи, 

регіонального, національного складу, середнього балу за фахом, соціального стану 

учнів та інше. Ці дані входять в основу навчальної, виховної і профорієнтаційної 

роботи на навчальний рік. І це в свою чергу полегшило роботу працівників ліцею а 

також безпосередньо і мою роботу як практичного психолога. 

Отже, професійне самовизначення старшокласників зумовлюється переважно 

існуючими на даний час суспільними уявленнями про престижність професій (а в 

Закарпатській області, у зв’язку з виїздами молоді на заробітки за кордон. Де 

актуальними на ринку праці є робітничі професії, спеціальностей які готує 

Хустський професійний ліцей), а не відповідністю своїх здібностей та нахилів 

вимогам певних професій. Відсутність глибини розуміння змістовних складових 

професії іноді призводить до неадекватної оцінки себе як суб'єкта професіогенезу. 

Я пропоную використати дані методи в профорієнтаційній роботі 

практичного психолога. Методика «Рука» дає позитивні результати.  

Дякую за увагу. 


