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Розглядаються проблеми професійного самовизначення, наведено ре-
зультати дослідження процесу формування професійного самовизначення 
випускників шкіл-інтернатів. 

Проблема	 професійного	 самовизначен-
ня	 має	 фундаментальний	 характер,	 оскільки	
стосується	 загальної	 проблеми	 життєвого	
становлення	 особистості.	 Однак	 існує	 кате-
горія	 випускників	 шкіл-інтернатів,	 які	 че-
рез	наявність	особливих	потреб	і	обмежених	
можливостей	стикаються	з	низкою	проблем,	
пов’язаних	із	забезпеченням	їхнього	соціаль-
ного	функціонування,	зокрема,	здобуття	осві-
ти.	 Такі	 проблеми	 стосуються	 як	 шкільного	
навчання	дітей-інвалідів,	так	 і	здобуття	про-
фесії.

До	спектра	суб’єктивних	(мікрорівень)	про-
блем	 насамперед	 належить	 наявність	 в	 інва-
лідів	стійких	порушень	здоров’я,	що	потребує	
створення	особливих	умов	для	забезпечення	
професійного	навчання	та	виробничої	діяль-
ності,	 психологічні	 особливості	 самооцінки,	
спілкування,	 мотивації,	 пов’язані	 з	 пережи-
ваннями	через	хворобу,	її	вплив	на	внутрішні	
особистісні	якості	інваліда.	

Соціальні проблеми макрорівня	 —	 відно-
шення	суспільства	та	держави	до	людей	з	від-
хиленням	 у	 розвитку,	 розвиток	 та	 вдоскона-
лення	системи	спеціальної	освіти,	орієнтація	
суспільства	 та	 держави	 на	 медичну	 модель	
інвалідності,	 яка	 розглядається	 як	 хвороба,	
патологія.

Соціальні	проблеми	мезорівня	пов’язані	з	
регіональними	умовами,	наявністю	чи	відсут-
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ністю	спецшкіл,	спеціальних	реабілітаційних	
центрів,	 спеціалістів-дефектологів	 на	 місцях	
мешкання	сімей,	де	є	дитина-інвалід.

За	 результатами	 теоретичного	 аналізу	 лі-
тератури	 виокремлено	 декілька	 підходів	 до	
професійного	 самовизначення	 особистості:	
суб’єктний	(К.	Абульханова-Славська,	С.	Ру-	
бінштейн,	 Л.	 Мітіна),	 діяльнісний	 підхід		
(Є.	Клімов,	І.	Кузнецов,	О.	Леонтьєв,	Є.	Зеєр	
та	 ін.),	 акмеологічний	 (В.	 Зазикін,	 А.	 Бода-
льов,	 А.	 Деркач,	 Н.	 Кузьміна,	 А.	 Маркова	
та	 ін.),	 раціогуманістичний	 (Г.	 Балл,	 І.	 Бех,		
О.	 Мельник,	 Н.	 Побірченко,	 В.	 Рибалка,		
В.	Синявський,	Б.	Федоришина),	гуманістич-
но-ціннісний	(О.	Бондарчук).	В	основу	цього	
підходу	покладено	положення	гуманістичної	
психології.	

Однак	у	наукових	дослідженнях	звертаєть-
ся	 недостатня	 увага	 на	 психологічну	 роботу	
забезпечення	сприятливих	умов	професійно-
го	самовизначення	особистості	з	обмеженими	
можливостями.	 Психологічні	 умови	 особис-
тісного	самовизначення	в	освітньому	процесі	
передбачають	систему	психологічного	забез-
печення,	що	охоплює	психокорекцію,	психо-
логічну	підтримку	та	допомогу	[1].

У	 зв’язку	 з	 цим	 постає	 проблема	 розроб-	
лення	 цілісної	 системи	 професійної	 орієнта-
ції,	 спрямованої	 на	 забезпечення	 успішності	
професійного	 самовизначення	 випускників	
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шкіл-інтернатів,	 застосування	 психореабілі-
таційних	заходів,	забезпечення	психологічно-
го	 супроводу	 всього	 процесу	 професійної	 та	
трудової	реабілітації.	

Дослідимо	 особливості	 професійного	 са-
мовизначення	 випускників	 шкіл-інтернатів,	
та	визначимо	шляхи	активізації	професійно-
го	самовизначення	учнів	з	особливими	потре-	
бами.

Правильний	 вибір	 професії	 старшоклас-
никами	 передбачає	 наявність	 професійної	
придатності,	яку	можна	визначити	як	відпо-
відність	особистих	інтересів,	нахилів	та	здіб-	
ностей	людини	до	вимог	професії	[2].

Проблеми	 професійного	 самовизначення	
старшокласників	 пояснюються	 тим,	 що	 саме	
у	 них	 провідною	 діяльністю	 стає	 навчально-
професійна,	 внаслідок	 чого	 основні	 зусилля	
вони	 спрямовують	 на	 ті	 види	 діяльності,	 які	
в	подальшому	будуть	пов’язані	з	їхньою	май-
бутньою	 професійною	 діяльністю	 [5].	 Тому	
потрібно	сприяти	розширенню	і	поглибленню	
знань,	умінь,	пов’язаних	з	майбутньою	профе-
сією.	 Діяльність,	 спрямована	 на	 формування	
трудових	 взаємин,	 у	 випускників	 стабілізу-
ється,	набуває	особистісного	сенсу,	забезпечує	
розвиток	соціальної	активності	[3].

У	цьому	дослідженні	професійне	самовиз-
начення	 розглядається	 як	 процес	 розвитку	
особистості	в	професійній	діяльності,	що	охо-
плює	значний	період	її	життєвого	та	трудово-
го	шляху	[4].	Як	складне	структурне	утворен-
ня	 особистості	 професійне	 самовизначення	
відображає	погляд	людини	на	світ,	професій,	
на	конкретну	професію,	 її	можливості	в	ото-
чуючому	 середовищі,	 а	 також	 власні	 наміри	
щодо	самореалізації	в	межах	певної	трудової	
діяльності.	Вирішальним	у	професійному	са-
мовизначенні	є	вибір	професії	в	період	отри-
мання	молодою	людиною	загальної	освіти.

Дослідження	проводилось	на	базі	школи-
інтернат	№	6	м.	Києва,	школи-інтернат	№	18	
м.	 Києва	 та	 Житомирської	 ЗОШ-інтернат		
№	29.

У	 дослідженні	 брали	 участь	 учні	 9–11	
класів.	Загальна	кількість	вибірки	склала	82	
людини	віком	від	15	до	19	років,	з	них:	43	ді-
вчини,	39	юнаків,	29	учнів	9-х	класів,	28	учнів	
10-х	класів,	25	учнів	11-х	класів.	Дослідження	

проводилось	 під	 час	 навчального	 процесу	 в	
індивідуальній	та	груповій	формі.

Для	 досягнення	 поставленої	 мети	 дослі-
дження	 застосовувались	 такі	 психодіагнос-
тичні	 методики:	 опитувальник	 професійної	
готовності	 (ОПГ)	 Л.	 Кабардової,	 диферен-
ційовано-діагностичний	 опитувальник	 ін-
тересів	 —	 ДДО	 (за	 Є.	 Клімовим),	 методика	
“ціннісні	орієнтації”	М.	Рокіча,	опитувальник	
професійної	спрямованості	(ОПС)	Д.	Голан-
да.	Модифікацію	стимульного	матеріалу	про-
вели	 В.	 В.	 Синявський,	 О.	 О.	 Яшишин,	 за-
стосовано	методику	визначення	професійних	
переваг	Б.	Басса.

В	 результаті	 аналізу	 емпіричних	 даних	
отримано	такі	результати.

У першу групу	 ввійшли	 учні	 з	 високими	
показниками	 професійного	 самовизначення:	
виражений	інтерес	до	світу	професій	співвід-
носиться	з	розвинутими	вміннями	в	деяких	з	
них,	наявність	схильностей	та	позитивне	від-
ношення	до	професійної	діяльності.	У	виборі	
професії	учні	насамперед	керуються	інтереса-
ми	та	потребами,	самостійністю	та	усвідомле-
ністю	 професійного	 вибору.	 Учні	 цієї	 групи	
визначилися,	в	якому	виші	вони	продовжува-
тимуть	навчання.

У другу групу	ввійшли	учні	з	середнім	по-
казником	професійного	самовизначення:	від-
значається	інтерес	до	певного	виду	діяльнос-
ті,	але	при	цьому	відсутні	вміння	та	навички	у	
цій	сфері	діяльності,	не	завжди	успішне	ово-
лодіння	 практичними	 вміннями	 та	 навичка-
ми,	нестійкий	інтерес	до	праці	та	майбутньої	
трудової	 діяльності.	 Учні	 цієї	 групи	 бояться	
серйозних	труднощів	при	реалізації	своїх	на-
мірів.

У третю групу	 ввійшли	 учні	 з	 низьким	
рівнем	професійного	самовизначення,	що	ха-
рактеризується	 відсутністю	 виражених	 інте-	
ресів,	 відсутністю	 вмінь,	 навичок	 у	 профе-
сійній	 сфері,	 байдужим	 ставленням	 до	 май-
бутньої	 професійної	 діяльності,	 зниженням	
динаміки	 інтересів,	 перекладанням	 відпові-
дальності	за	професійний	вибір	на	інших	лю-
дей	(батьків,	друзів).

З	наведених	даних	видно,	що	тільки	28,5	%	
старшокласників	 зробили	 попередній	 вибір	
майбутньої	 професії.	 Причому	 серед	 учнів	
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11-х	класів	цей	відсоток	більший.	Це	можна	
пояснити	тим,	що	випускники	основної	шко-
ли	до	вибору	майбутньої	професії	ставляться	
більш	серйозно.	

Більшість	 учнів	 10–11-х	 класів	 обирають	
професії	за	порадою	батьків,	друзів,	учителів.	
Тим	часом	48	%	учнів	11-х	класів	відповіли,	
що	вони	обрали	для	себе	майбутню	професію	
самостійно.	

У	 37	 %	 старшокласників	 вибір	 професії	
залежить	від	батьків.	За	результатами	дослі-
дження,	переважна	більшість	учнів	не	знають	
змісту,	 умов	 праці	 і	 вимог	 до	 професій,	 які	
обирають,	як	свій	майбутній	фах.

Отже,	 результати	 дослідження	 вказують	
на	те,	що	проблеми	професійного	самовизна-
чення	 випускників	 шкіл-інтернатів	 є	 досить	
вираженими.	Більшість	учнів	мають	негатив-
не	ставлення	до	праці	і	досі	не	визначилися	з	
майбутньою	професією.	Результати	спостере-
ження	та	опитування	дають	підстави	вважати,	
що	близько	15	%	учнів	остаточно	не	визначи-
лися	з	майбутньою	професійною	діяльністю,	
40	%	беруть	на	себе	певні	зобов’язання,	але	не	
долають	етап	прийняття	самостійних	рішень,	
їхній	 вибір	 професії	 здебільшого	 нав’язаний	
іншими	людьми.

Подальшими	 завданнями	 цього	 дослі-
дження	 є	 вивчення	 особливостей	 форму-
вання	особистісної	готовності	до	майбутньої	
професії	 та	 розроблення	 програми	 психоло-
го-педагогічного	 супроводу,	 спрямованої	 на	
оптимізацію	 професійного	 самовизначення	
випускників	шкіл-інтернатів.
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Визначено проблеми негативного ставлення до праці старшокласників 
та їх невизначеності з вибором майбутньої професії. Описано статисти-
ку професійного самовизначення старшокласників. Визначено завдання для 
подальших досліджень у цій галузі.

Определены проблемы негативного отношения к работе старшекласс-
ников и их неопределенности с выбором будущей профессии. Описана ста-
тистика профессионального самоопределения старшеклассников. Постав-
лены задачи для дальнейших исследований в данной области.

Identified the problem of negative attitude to work high school students and 
their uncertainty with the choice of future profession. Statistics of professional 
self-described high school students. Set targets for further research in this area.
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