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ЕІІКОРЕАІЧ ЕХРЕКІЕІЧСЕ САКЕЕК 61ІЮАІЧСЕ 

Ігор УЛИЧНИЙ (Кіровоград)
Постановка проблеми. Вибір професії є 

важливим кроком у життєвому і професійному 
становленні людини. Від правильного вибору 
професії виграє як суспільство, що одержує 
цілеспрямованого суспільно корисного 
громадянина, так і особистість, яка відчуває 
задоволення від роботи і має широкі можливості 
для самореалізації.

В умовах зростання конкуренції в світовому 
економічному просторі, на тлі негативних 
демографічних тенденцій зниження чисельності 
населення загострюється проблема формування, 
відтворення та використання трудового 
потенціалу. Вимоги сучасного виробництва до 
рівня професійної підготовки кадрів 
актуалізують проблеми професійної орієнтації.
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Сьогодні потрібні ефективні механізми
сприяння набуттю дітьми та підлітками
адекватних уявлень і знань про сучасну 
професійну діяльність, формування у них 
психологічної готовності до вибору майбутньої 
професії та трудової діяльності.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання 
профорієнтації завжди пербувають у центрі 
уваги держави і суспільства, підлягають
дослідженням з боку науковців та фахівців- 
практиків.

Психолого-педагогічним та організаційним 
основам підготовки особистості до вибору фаху 
присвятили праці П. Атутов, Г. Бас, Ю. Гільбух, 
Д. Закатнов М. Захаров, Г. Костюк, Є. Клімов, 
О. Мельник, Є. Павлютенков, К. Платонов, 
М. Пряжников, В. Синявський, М. Тименко, 
Б. Федоришин, С. Чистякова, М. Янцур.

Досвід зарубіжних країн щодо професійної 
орієнтації вивчали С. Гриншпун (Англія), 
Г. Дмитрієв (США), М. Кузів (Німеччина), 
О. Павлова (Франція), С. Павлюк (Німеччина), 
О. Приступа (Німеччина), Л. Сундукова (Англія) 
та ін.

Разом з тим сьогодні процеси глобалізації 
обумовлюють потребу в аналізі та критичному 
осмисленні зарубіжного досвіду професійної 
орієнтації та можливостей його впровадження у 
вітчизняну практику профорієнтаційної роботи.

М ета статті полягає в дослідженні 
європейського досвіду профорієнтаційної 
роботи та окресленні шляхів використання 
позитивних моментів у вітчизняній практиці 
профорієнтації.

Виклад основного матеріалу. Вимоги 
сучасного виробництва до рівня професійної 
підготовленості кадрів загострюють проблеми 
профорієнтації молоді. На сучасному етапі 
соціально-економічних перетворень в Україні 
важливого значення набуває кадрове 
забезпечення галузей економіки з урахуванням 
реальних потреб ринку праці та вимог до якості 
робочої сили. Потрібний пошук сучасних 
підходів до формування іміджу професії, що 
розкриває новий соціально-психологічний образ 
робітника і спеціаліста, здатного до 
особистісного і професійного самовизначення, 
професійного зростання і розвитку, подолання 
соціальних і професійних стереотипів, 
створення нових життєвих, соціальних і 
професійних еталонів.

Профорієнтаційна робота повинна сприяти 
своєчасному і усвідомленому вибору молодими 
людьми професії, навчального закладу, місця 
роботи, раціональному працевлаштуванню, 
швидкій професійній та виробничій адаптації, 
допомагати професійно самовизначитись 
молодим людям, і людям, які в силу тих чи 
інших обставин змушені були змінювати або 
заново вибирати професію.

Удосконалення профорієнтаційної роботи в 
Україні неможливе без звернення до світового 
досвіду. Реформуючи систему профорієнтації в 
руслі нових вимог, потрібно вивчати позитивні 
та негативні уроки інших країн, щоб 
використовувати їх, не повторюючи помилок та 
враховуючи позитивні результати.

Серед пострадянських країн найбільш 
потужно профорієнтаційна робота проводиться 
в Білорусії. Згідно з Концепцією розвитку 
професійної орієнтації молоді в республіці 
Білорусь [2], основною метою 
профорієнтаційної роботи є забезпечення 
розвитку державної системи профорієнтації 
молоді у відповідності з пріоритетами державної 
соціально-економічної політики, світовим 
досвідом і ситуацією на ринку праці, створення 
єдиної системи, що охоплює всі рівні і види 
профорієнтації, яка забезпечує розробку і 
удосконалення нормативної бази і сприятливих 
умов для ефективного використання трудового 
потенціалу, підвищення престижу робітничих 
професій. Профорієнтація визначається як 
невідємний елемент усієї кадрової політики і 
частина двох взаємопов’язаних систем: 
безперервної освіти та ефективної зайнятості.

Система профорієнтації молоді в республіці 
Білорусь включає дві складові -  державну і 
суспільну, які діють на загальнодержавному та 
територіальному рівнях.

На загальнодержавному рівні управління 
професійною орієнтацією згідно своїх 
повноважень здійснюють: Міністерство праці і 
соціального захисту; Міністерство освіти; 
Міністерство охорони здоров’я; Міністерство 
культури; Національна державна
телерадіокомпанія.

Так, Міністерство освіти Республіки 
Білорусь здійснює управління профорієнтацією 
всіх категорій учнів і вихованців в закладах 
дошкільної, загальної середньої, спеціальної, 
професійно-технічної, середньої спеціальної, 
вищої і додаткової освіти.

Науково-методичне забезпечення
проведення профорієнтаційної роботи 
здійснюють науково-методичні заклади: 
«Національний інститут освіти»; заклад освіти 
«Республіканський інститут професійної 
освіти»; державний заклад освіти 
«Республіканський інститут вищої школи»; 
державний заклад освіти «Академія 
післядипломної освіти» та ін. заклади.

Управління системою профорієнтації 
молоді на територіальному рівні забезпечують 
місцеві органи влади і органи місцевого 
самоуправління. В цілях здійснення координації 
діяльності в сфері профорієнтації за рішенням 
відповідного органа виконавчої влади можуть 
створюватись територіальні та обласні центри
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профорієнтації молоді, обласні координаційні 
ради з питань профорієнтації населення.

Тобто, в розвитку системи профорієнтації 
молоді особливого значення набувають 
скоординовані дії базових ланок цієї системи: 
закладів загальної середньої, спеціальної освіти, 
закладів професійно-технічної і середньої 
спеціальної освіти, державних органів освіти, 
охорони здоров’я, праці, зайнятості і 
соціального захисту, територіальних центрів 
профорієнтації, закладів і організацій, засобів 
масової інформації, сім’ї, громадських обєднань 
і організацій та інших соціальних інститутів, 
відповідальних за виховання, освіту, професійне 
навчання та працевлаштування молоді.

Позитивним моментом в організації 
профорієнтації в Білорусії є активне залучення 
до цього процесу роботодавців. Так, організації- 
замовники кадрів з різних галузей економіки:

■ проводять спільно із закладами освіти 
роботу з профорієнтації учнів, інформування 
про умови розвитку виробництва, 
конкурентоспроможність на ринку праці, про 
залучення, збереження і розвиток професійних 
кадрів;

■ організовують екскурсії на виробництво з 
метою формування стійких інтересів до 
робітничих професій;

■ беруть участь в днях відкритих дверей 
закладів професійної освіти з метою 
ознайомлення учнів з умовами праці в тій чи 
іншій професійній галузі, специфікою 
професійної діяльності, перспективами 
професійного зростання;

■ беруть участь в проведенні масових 
заходів спільно з закладами освіти (професійні 
свята, акції, спортивні змагання) з метою 
профагітації на отримання робітничих професій;

■ проводять роботу з профорієнтації осіб, 
які вступають в трудову діяльність, з 
формування в них інтересів до професій даного 
виробництва в процесі проходження виробничої 
практики в організаціях;

■ забезпечують реалізацію заходів по 
закріпленню молодих робітників шляхом 
планування їх кар’єри в організації, соціальної 
підтримки, матеріального стимулювання;

■ забезпечують участь своїх спеціалістів в 
процесі навчання учнів і студентів в закладах 
професійно-технічної, середньої спеціальної і 
вищої освіти республіки;

■ проводять заходи, спрямовані на 
створення позитивного іміджу робітника, пошук 
талановитої молоді, участь в організації 
олімпіад і конкурсів для учнів і студентів;

■ впроваджують методи профвідбору при 
підготовці і перепідготовці молодих робітників 
на виробництві, направлення їх на навчання в 
заклади освіти і центри, здійснюють заходи з

професійної, виробничої і соціальної адаптації 
молодих робітників і спеціалістів;

■ беруть участь в розробці 
професіографічних матеріалів.

При цьому варто зазначити, що у Білорусії 
всі найбільш потужні економічно активні 
підприємства перебувають у власності держави. 
Тому держава зацікавлена в тому, щоб при 
підготовці до кар'єри кожного індивіда провести 
всі необхідні процедури з метою найточнішого 
виявлення здібностей, нахилів, навичок, 
темпераменту, рис характеру конкретної 
людини, вивчити її та спонукати працювати на 
державу.

Профорієнтаційна робота в Білорусії 
розпочинається ще в початкових класах. 
Здійснюється вона з використанням 
різноманітних психодіагностичних методик 
(тестів на темперамент, здібності, 
стандартизованих опитувальників на нахили, 
інтереси тощо). Причому, застосовується не 
одна методика, а цілий комплекс, що значно 
зменшує похибку. З одного боку, це допомагає 
навчальному процесу, адже педагогу легше 
працювати з дитиною, знаючи її, з іншого, -  
допомагає вчасно скерувати дитячий інтерес та 
нахил у потрібне русло. Широко 
популяризуються в Білорусії різноманітні 
гуртки, секції, додаткові заняття за інтересами. 
За цей час учні мають отримати інформацію про 
професії, сформувати власні професійні плани, 
визначити мотиви вибору професії та 
особистісні переваги та недоліки. Основний 
рубіж -  у випускників: до цього часу педагоги 
зобов'язані скласти певні рекомендації для 
дитини щодо вибору професії з урахуванням її 
здібностей, інтересів та нахилів і потреб країни 
в кадрах.

Серед країн постсоціалістичного простору 
привертає увагу досвід профорієнтації в Польщі. 
Реформа системи освіти в Польщі передбачає 
зростання ролі професійної орієнтації. 
Професійна орієнтація і консультування є 
невід’ємною складовою навчально-виховного 
процесу в школах [6]. Професійне 
консультування в Польщі здійснюється за 
такими напрямками:

■ професійне консультування для молоді 
(знаходиться в компетенції Міністерства 
національної освіти);

■ професійне консультування для дорослих, 
безробітних і осіб, які шукають роботу 
(знаходиться в компетенції Загальнодержавної 
установи праці, яка підпорядковується 
Міністерству праці і соціальної політики).

Основими принципами професійного 
консультування визначено: добровільність,
доступність послуг, рівність в користуванні 
цими послугами, їх безкоштовність, свобода
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вибору професії і місця надання роботи, 
конфіденційність й охорона особистих 
відомостей про особу.

Реформа освіти в Польщі передбачає 
наявність у кожній школі консультанта з 
профорієнтації. Тобто, професійна орієнтація і 
консультування повинні стати невід’ємною 
частиною освітнього процесу в школах. Одним 
із найважливіших завдань сучасної школи є 
всесторонній розвиток особистості. Це набуває 
особливого значення в підлітковому віці, коли 
молоді люди повинні прийняти багато важливих 
рішень для себе, в тому числі вибрати подальше 
навчання, професію, майбутню роботу.

У 2014 році в Польщі закінчився один із 
проектів, що здійснюються Національним 
центром професійно-технічної та безперервної 
освіти -  «Освіта для роботи». Мета поекту 
полягала в наданні освітнім закладам підтримки 
в сфері професійної орієнтації в контексті 
концепції навчання протягом усього життя. 
Зокрема, під час реалізації проекту було 
створено пакети електронних уроків для 
консультантів і викладачів у вигляді коротких 
фільмів, що надають інформацію учням і 
батькам про професії та навчальні заклади, 
удосконалено пошукову інформаційну систему, 
підготовлено електронні бюлетні з описом 
різних професійних секторів, підготовлено 
понад 100 консультантів з профорієнтаційної 
роботи.

У даний час в Польщі успішно реалізується 
проект «Старт до кар’єри», управління яким 
здійснює Міністерство освіти за підтримки 
компанії Оитігее [7]. Реалізація цього проекту 
спрямована на професійну активізацію молоді, 
на налагодження продуктивних взаємозв’язків 
між роботодавцями і випускниками професійно- 
технічних навчальних закладів. Освітні 
матеріали та навчальні плани зорієнтовані на 
підготовку фахівців, які можуть ефективно 
вийти на ринок праці (отримають вміння вести 
співбесіду, скласти резюме, розпочати власний 
бізнес, отримати інвестиції на його розвиток).

Заслуговує на увагу досвід роботи Центру 
інформації і консультування, який створений в 
Чехії. Він безкоштовно надає широкий спектр 
інформаційних та консультативних послуг: від 
профорієнтаційної роботи в початковій школі до 
планування кар’єри, вибору професії,
перепідготовки. Розробка та реалізація
профорієнтаційних заходів базується на тріаді 
«учні -  батьки -  школа». Учні повинні отримати 
інформацію про професії, ринок праці, батьки -  
забезпечити підтримку, школа -  надати
консультування.

Професійне консультування в Чехії в межах 
своїх повноважень здійснюють: Міністерство 
освіти, молоді і спорту; Міністерство праці і 
соціальної політики; Міністерство

промисловості і торгівлі; неурядові організації; 
фізичні особи, які займаються питаннями 
консультування.

Міністерство освіти, молоді і спорту 
координує набуття учнями та студентами 
навиків управління кар’єрою, що реалізується в 
межах навчального плану, зокрема через 
програми «Людина і її світ», «Людина і 
суспільство», «Людина і світ праці». І в школах, 
і в вищих навчальних закладах надзвичайно 
важлива роль відводиться професійному 
консультуванню.

У початкових школах навчальні плани 
складаються із врахуванням індивідуальних 
потреб учнів, їх інтересів та досягнень, з 
можливістю визначення конкретних
рекомендацій для подальшого продовження їх 
навчання. В додачу до вивчення класичних 
предметів учні можуть відвідувати курси за 
вибором (латинь, екологія, філософія, 
економіка, психологія, політологія, публічний 
виступ, історія регіону, право, нові технології та 
ін.). Регулярно проводяться групові семінари на 
такі теми, як планування освіти і кар’єри, 
співбесіда, самопрезентація, ринок праці, 
відпочинок і хоббі. Обговорення питань 
семінарів відбувається із врахуванням 
ресурсного потенціалу і нахилів школярів. 
Великого значення надається спілкуванню і 
співробітництву з батьками. Організовуються 
зустрічі вчителів та батьків, на яких 
обговорюється процес навчання, очікувані та 
фактичні результати професійного
самовизначення школярів.

При Національному інституті освіти в Чехії 
діє Кар’єрний центр, Національний молодіжний 
інформаційний центр, регіональні молодіжні 
інформаційні центри, створено Європейську 
систему кваліфікацій. Призначення цих 
інституцій полягає в наданні молоді всебічної 
допомоги та підтримки в питаннях вибору 
професій та професійного становлення. Окрім 
того, успішно функціонує Центр міжнародного 
співробітництва в сфері освіти, де здійснюється 
інформаційна, просвітницька та консультаційна 
діяльність щодо професійної орієнтації в країні і 
за кордоном.

Основними вимогами чеських роботодавців 
до випускників середніх та вищих шкіл є: 
знання та грамотне використання іноземних мов 
та інформаційних технологій, готовність 
навчатись, адаптуватись до динамічних потреб 
ринку праці, відповідальність, навики 
спілкування, готовність приймати рішення, 
вміння працювати в команді, лідерство, 
гнучкість, креативність.

Пріоритетом управління
профорієнтаційною роботою в Чехії є 
підвищення якості профорієнтаційної освіти, 
забезпечення ефективності і результативності
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консультаційних послуг, удосконалення 
інформаційного забезпечення процесів, 
пов’язаних із професійною орієнтацією.

У червні 2014 року у хорватському місті 
Загребі відбувся семінар з питань організації 
профорієнтаційної роботи та співробітництва у 
цій сфері [8]. У роботі семінару брали участь 11 
країн: Австрія, Чехія, Словакія, Німеччина, 
Угорщина, Словенія, Польща, Швейцарія, 
Хорватія, Румунія і Сербія. Семінар розпочався 
із презентації системи професійної орієнтації в 
Хорватії, де традиція надання
профорієнтаційних послуг на ринку праці 
започаткована в 1931 році. З тих пір послуги в 
цій сфері постійно розвиваються і охоплюють 
чим раз ширшу аудиторію. Управління
профорієнтацією в Хорватії здійснюється
шляхом створення партнерських взаємовідносин 
в галузях початкової, середньої та вищої освіти, 
зайнятості, соціальної інтеграції і приватного 
сектору. В даний час створено Форум
безперервного професійного консультування, 
який виступає в якості консультативної мережі, 
що охоплює всі заінтересовані сторони. 
Основною метою створення Форуму є розробка 
стратегії та заходів у сфері профорієнтації та
координація їх реалізації, що сприяє
підвищенню якості людського потенціалу,
починаючи від його формування в процесі 
шкільного навчання і до реалізації на ринку 
праці. При Міністерстві освіти, науки і спорту 
створюється Національна рада з розвитку служб 
професійної орієнтації.

Окрім того, в Хорватії в рамках державних 
служб зайнятості створено 8 центрів 
профорієнтації, робота яких вирізняється 
комплексним підходом до надання 
профорієнтаційних послуг усім категоріям 
населення .у питаннях професійного
самовизначення, вибору професії, підвищення 
кваліфікації, професійної перепідготовки. Усі 
послуги, пропоновані центрами, надаються 
безкоштовно і спрямовані на:

■ надання допомоги в плануванні кар’єри і 
виборі професії;

■ забезпечення адекватного рівня підтримки 
в процесі управління кар’єрою;

■ підготовка і розповсюдження агітаційних 
матеріалів.

Німецька система професійної освіти (так 
звана подвійна система) поєднує теоретичну і 
практичну професійну підготовку. Здобувачі 
професійної освіти проходять три роки навчання 
в школі і на робочому місці у відповідності з 
обраною професією або в спеціалізованому 
професійно-технічному училищі. Подвійною 
системою освіти в Німеччині займаються також 
соціальні партнери: роботодавці, представники 
Торгово-промислової палати і палати ремесел.

Спеціально створене Федеральне агентство з 
працевлаштування пропонує послуги в сфері 
ринку праці і підготовки кадрів для населення, 
приватних компаній та державних установ. 
Основними його завданнями є такі: допомога в 
навчанні і пошуку роботи; консультування; 
працевлаштування; сприяння в професійній 
підготовці; заохочення в подальшому навчанні; 
підтримка людей з обмеженими можливостями; 
надання субсидій на створення робочих місць.

Співпраця між біржами праці й школами в 
Німеччині була врегульована ще у 1971 році 
Постановою Конференції Міністрів Культури, 
згідно з якою було узгоджено між Міністрами 
культури земель і Федеральним відомством 
праці, що школа надаватиме учням основні 
знання про світ економіки і праці. Це завдання 
здійснювалося на заняттях з вибору професії.

Біржі праці зобов’язувалися до співпраці із 
школами (відвідувати заняття з вибору професії 
та брати участь у їх проведенні). Отже, 
профконсультанти профінформаційних центрів 
при біржах праці беруть активну участь у 
навчальному процесі: проводять заняття та
індивідуальні консультації. Учні, відповідно, 
також відвідують профінформаційні центри 
класом, окремо або з батьками. Там вони 
можуть подивитися фільми, одержати різні 
брошури, отримати інформацію про 
розташування місця навчання та пройти 
тестування. Окрім того, учні шкіл відвідують 
підприємства, щоб створити собі краще 
уявлення про світ праці. Саме з цією метою 
проходять учні виробничу практику [3, с. 300]

Професійна орієнтація в Німеччині 
здійснюється в загальноосвітніх навчальних 
закладах усіх федеральних земель. Вона є 
окремим або інтегрованим предметом. 
Розроблено цикл прикладних навчальних 
дисциплін під загальною назвою «Вступ у світ 
праці та економіки», що охоплює: «Заняття з 
техніки», «Машинопис і діловодство», 
«Технічне креслення», «Текстильні роботи» та 
ін. Передбачено також вивчення курсу «Вибір 
професії». У навчальних закладах проводяться 
рольові й ділові ігри: школярі розв’язують 
профорієнтаційні завдання, працюючи під час 
виробничої практики та екскурсій у фірмах та на 
підприємствах. Велика увага приділяється 
роботі з батьками.

У Німеччині розроблений «паспорт з вибору 
професії», який підвищує мотивацію до 
знаходження інформації про професії, дає учням 
можливість краще пізнати себе. Віповідно до 
цього паспорту від керівників школи 
вимагається: наявність певної
профорієнтаційної концепції (визначеної у 
шкільній програмі); наявність відповідальних 
осіб (координаторів); співпраця з
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підприємствами та іншими закладами (у 
профорієнтаційній роботі); систематична робота 
з батьками (з питання “профорієнтації”); 
відповідна матеріальна база.

У процесі роботи від учителів вимагається: 
зацікавленість темою “Профорієнтація”; 
обізнаність з профорієнтаційними методами; 
володіння матеріалом з профорієнтації; 
складання профорієнтаційних пропозицій у 
письмовій формі; використання відповідно до 
інтересів і здібностей учнів форм роботи та 
матеріалу; активна робота з учнями та батьками.

У Німеччині добре організовано роботу у 
справі збирання інформації про гостро 
дефіцитні професії. Виходить журнал 
«Вегибкипгїе» («Профінформація»); у центрах 
зайнятості розроблено інформаційні папки. 
Федеральна агенція праці контролює 
кон’юнктуру ринку і видає школам рекомендації 
щодо напрямів профорієнтаційної діяльності в 
той чи інший період.

Профконсультанти агенцій праці беруть 
активну участь у навчальному процесі: 
проводять заняття, групові та індивідуальні 
консультації. За кожною школою закріплений 
консультант центру зайнятості.

Висновки. Таким чином, перехід до 
постіндустріального суспільства, розвиток 
економіки знань, розвиток євроінтеграційних 
процесів, зростання вимог національного та 
світових ринків праці до професійної 
мобільності людей спричиняють гостру 
необхідність в удосконаленні профорієнтаційної 
роботи. Вивчення європейського досвіду 
професійної орієнтації дає змогу стверджувати, 
що загальними вимогами до фахівців є: 
мобільність; уміння пристосовуватися до нових 
умов праці та вимог ринку праці; знання 
іноземних мов; володіння комп’ютерними 
технологіями; готовність навчатись впродовж 
життя, постійно підвищувати свою 
кваліфікацію, відповідальність, навики 
спілкування, готовність приймати рішення, 
вміння працювати в команді, лідерство, 
гнучкість, креативність. Освіта, професійні 
знання відіграють значну роль у забезпеченні 
зайнятості в ринкових умовах, що потребує 
відповідної професійної підготовки, заснованої 
на науково обґрунтованій системі професійної 
орієнтації. В Україні доцільно активніше 
вивчати та впроваджувати досвід профорієнтації 
європейських країн. У цьому відношенні 
пріоритетними завданнями є наступні: 
удосконалення законодавчої бази з

профорієнтаційної роботи; узгодження роботи 
центрів зайнятості та загальноосвітніх
навчальних закладів, закріплення за кожною 
школою консультантів з профорієнтації; 
створення для учнів загальноосвітніх шкіл 
центрів професійної орієнтації при центрах 
зайнятості; налагодження співпраці між 
навчальними закладами та роботодавцями. Для 
покращення профорієнтаційної роботи потрібно 
забезпечити кращу профорієнтаційну підготовку 
педагогічних працівників, реалізовувати 
міжпредметні зв’язки у профорієнтаційній 
роботі, в умовах профільного навчання готувати 
учнів до оволодіння інтегрованими професіями, 
ознайомлювати з можливостями
перекваліфікації, професійного та кар’єрного 
зростання, запровадити у школах курси, які 
ознайомлювали б учнів зі світом професій. 
Предметом подальших наукових розвідок є 
питання, пов’язані з організацією за кордоном 
професійного просвітництва та професійної 
діагностики.
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