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професіоналізм, шукати нові інноваційні технології та 
інтерактивні методики навчання для активної діяльності учнів 
на усіх етапах освітнього процесу, оригінальні форми викладу 
матеріалу, удосконалюватися, переймати досвід кращих 
педагогів. Адже освіта – скарб, а праця – ключ до нього. 
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М.С. ЯНЦУР 
 

ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В 

ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 

Сьогодні особливу роль у формуванні особистості 

майбутнього громадянина країни відіграє компетентнісний 

підхід у системі освіти, що передбачено Державним стандартом 

базової і повної середньої освіти [1]. Використання 

компетентнісного підходу в системі освіти й профорієнтації 

залежить не від економічного зростання в державі, а, передусім, 

від рівня всебічної розвиненості та освіченості особистості. 

https://naurok.com.ua/vikoristannya-innovaciynih-tehnologiy-na-urokah-trudovogo-navchannya-ta-tehnologi-24732.html
https://naurok.com.ua/vikoristannya-innovaciynih-tehnologiy-na-urokah-trudovogo-navchannya-ta-tehnologi-24732.html
https://naurok.com.ua/vikoristannya-innovaciynih-tehnologiy-na-urokah-trudovogo-navchannya-ta-tehnologi-24732.html
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Тому важливим постає завдання формування профорієнтаційної 

компетентності в учнів закладів загальної середньої освіти, що 

буде сприяти активному, мобільному, свідомому, 

обґрунтованому особистісно-зорієнтованому професійному 

самовизначенню випускників школи. І центральним тут 

виступає профорієнтація школярів основної школи, які стоять на 

етапі початкового вибору професії. 

Відповідно зазначеного Держстандарту компетенція – 

суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у 

певній сфері діяльності людини. [1, 2] Основна відмінність між 

поняттями «компетенція» і «компетентність» полягає в тому, що 

перше визначається державою, певними установами або 

окремими особами, які організовують той чи інший вид 

діяльності, а друге набувається в процесі оволодіння знаннями, 

вміннями, навичками (компетенціями) і вказує на здатність та 

нахил індивіда до виконання певного виду діяльності. У 

вказаному Держстандарті компетентність визначається як 

набута в процесі навчання інтегрована здатність учня, що 

складається зі знань, вмінь, досвіду, цінностей і ставлення, що 

можуть цілісно реалізовуватися на практиці. [1, 2] Прояв 

компетентності можна оцінити тільки на основі сформованої в 

людини сукупності вмінь та її поведінкових реакцій.  

Виходячи з цих позицій і розглядається профорієнтаційна 

компетентність, яка ґрунтуються на розумінні професійної 

орієнтації як цілісної системи соціально-економічних, правових, 

психолого-педагогічних, медико-фізіологічних і виробничо-

технічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, 

мобільного, свідомого особистісно-зорієнтованого професійного 

самовизначення та трудового становлення людини з урахуванням 

своїх можливостей та індивідуальних особливостей і 

кон’юнктури ринку праці для повноцінної самореалізації та 

самоствердження в професійній діяльності. Вона є інтегрованою, 

динамічною науково-практичною системою взаємодії особистості 

та суспільства (різноманітною на piзних вікових етапах розвитку 

людини), яка об’єднує процеси пізнання і аналізу професій, 

діагностики психофізіологічних якостей особистості, самоаналізу, 

самовиховання, професійних проб, вибору або перевибору 
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певного виду трудової дiяльностi чи конкретної професії, 

адаптації в професії чим забезпечує формування у молоді 

професійної перспективи, тобто планування і здійснення 

особистісного професійного та кар’єрного розвитку. [3] 

Профорієнтація здійснюється послідовно й цілеспрямовано в усіх 

загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні всіх 

предметів, але безпосередньо вона закладена в одній із 4-х 

змістових ліній освітньої галузі “Технологія” – “Професійна 

орієнтація”, яка передбачає такий зміст профорієнтаційної освіти 

в основній школі та реалізується в трудовому навчанні: сфери 

людської діяльності та види праці; професійна діяльність людини 

в умовах ринку праці; вимоги професії до людини. [1] Саме цим і 

обумовлюється зміст профорієнтаційної компетенції учнів, яка 

розглядається як сукупність знань, умінь та індивідуальних 

особливостей (рис) у межах змісту професійної орієнтації, 

необхідних для виконання особистістю певних дій з метою 

розв’язання проблеми професійного самовизначення. 

Спираючись на суть понять професійне самовизначення і 

компетентність можемо зробити висновок, що основою 

профорієнтаційної компетентності учня є професійне 

самовизначення як особистісне утворення. Результатом 

профорієнтаційної підготовки учнів 5-9-х класів, а, відповідно, й 

їх профорієнтаційної компетентності, повинні бути сформовані 

в них знання і вміння збору та аналізу інформації про професію, 

побудови індивідуальної освітньої траєкторії, оцінювання 

значення морально-етичних норм у професійній діяльності, 

визначення власних індивідуальних особливостей та 

співвіднесення їх з вимогами різних професій [1]. Таким чином, 

під профорієнтаційною компетентністю розуміють набуту в 

процесі життя і навчання професійну інформованість, яка 

складається зі знань, вмінь, досвіду, цінностей і ставлення, що 

можуть цілісно відображатись у практичній реалізації 

особистого професійного плану. Зміст її в школярів 

визначається змістом професійної орієнтації на відповідних 

етапах цієї роботи, що визначено відповідним державним 

документом [2] та результатами наукових досліджень і включає 

наступні компоненти: мотиваційний, когнітивний, 
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діяльнісний. Розглянемо зміст вказаних компонентів:  

 мотиваційний – здатність до навчання; винахідливість; 

навички адаптації та мобільності; вміння досягати успіху в 

житті; бажання змінити життя на краще; інтереси та внутрішня 

мотивація; особисті практичні здібності; вміння робити власний 

вибір та визначати особисті цілі тощо; 

 когнітивний – компетенції, пов’язані зі знанням самого себе 

як суб’єкта професійного самовизначення; усвідомлення 

потреби вибору професії; знання правил і помилок вибору 

професії; знання соціально-економічної та виробничої 

характеристик професій; знання санітарно-гігієнічних умов 

праці; знання вимог професії до індивідуально-психологічних 

особливостей працівника; знання протипоказань і медичних 

обмежень до виконання професійних обов’язків; знання шляхів 

підготовки фахівців та перспектив зайнятості; 

 діяльнісний – аналіз власних індивідуальних особливостей і 

можливостей та співставлення їх з вимогами різних професій; 

вміння збирати й аналізувати інформацію про професії, яка 

отримана з різноманітних джерел; оцінювання значення 

моральних норм у професійній діяльності; аналіз різних 

професій; розвиток професійно важливих якостей особистості; 

складання схеми індивідуальної освітньої траєкторії.  

Формування цих компонентів профорієнтаційної 

компетентності в учнів основної школи найкраще відбувається в 

процесі трудового навчання, адже зміст цього предмету дає 

можливість ознайомити учнів з багатьма професіями, перевірити 

себе в них, виховати професійний інтерес до них. Трудове 

навчання створює основу для практичних дій школярів, 

застосування знань на практиці, розвитку професійних інтересів 

та нахилів. І це цілком можливо, якщо знання, які здобувають 

учні, орієнтовані не на формальне запам’ятовування, а на 

осмислення фактів, процесів, на з’ясування причинно-

наслідкових зв’язків між діями людини і кінцевими 

результатами. Тому здійснювати це потрібно з використанням 

різноманітних форм, методів, засобів, традиційних та 

інноваційних освітніх технологій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» НА ОСНОВІ 

ТРАДИЦІЙ РІДНОГО КРАЮ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

На сучасному етапі розвитку української культури та 

сучасних інформаційних технологій у вихованні дітей, 

актуальним є виховання в народних традиціях. Народне 

(декоративно-ужиткове) мистецтво нерозривно пов'язане з 

життям і побутом людства. Краса здавна вважалася могутнім 

засобом морального вдосконалення особистості. Головне 

завдання естетичної культури полягає в тому, щоб засобами 

мистецтва прищепити людині високі норми і принципи моралі, 

прагнення до творчої діяльності, яка є засобом реалізації 

духовних потреб особистості. Розвиваючи культуру почуттів, 

поведінки, особистих інтересів, творчу працю, активну 

громадську діяльність, можна формувати всебічно-досконалу і 

розвинену людину. Для розв'язання цього завдання важливе 

значення має декоративно-ужиткове мистецтво. [4] 

Над проблемою формування естетичної культури в учнів 

загальноосвітніх шкіл та її складових працювали чимало 
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