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Профорієнтаційна робота
є складовою діяльності закладів
загальної середньої освіти. ЇЇ
завдання
–
сформувати
підґрунтя для вибору учнями
напряму / профілю навчання,
який
відповідатиме
їхнім
природним
нахилам,
індивідуальними
здібностям,
бажанням і вподобанням.
Нова українська школа зорієнтована першочергово на учня і
покликана надати необхідні знання і сформувати навички для того,
щоб молода людина була успішною в обраній професії, у своєму
покликанні.
З огляду на ці завдання у закладах загальної середньої освіти,
крім основного виду діяльності – загальнопредметної підготовки, існує
система професійного самовизначення учня, яка виконує надважливу
місію – допомагає йому через самопізнання та ознайомлення зі світом
професій приймати виважені рішення щодо особистісного та
професійного розвитку, свідомо обирати траєкторії власного
майбутнього. Профорієнтаційна робота в ідеалі має бути безперервним
процесом, здійснюватися на всіх етапах навчання й розвитку
особистості, починаючи з початкової школи й продовжуючися в
основній та старшій.
З метою відстеження стану організації профорієнтаційної роботи
в закладах загальної середньої освіти вже другий рік поспіль
проводиться моніторингове дослідження. Перший його етап (20192020 н.р.) виявив наступне. Майже у всіх закладах освіти така робота
проводиться, але не на постійній основі, а з періодичністю кілька разів
на рік. Для ознайомлення учнів з інформацією профорієнтаційного
змісту у закладах освіти здебільшого використовуються інформаційні
стенди, що, вочевидь, контраверсує засадничим інноваційним
принципам НУШ. Переважна більшість класних керівників 8, 9 класів,
заступників директорів, осіб, відповідальних за профорієнтаційну
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роботу в закладі освіти, ніколи не підвищували кваліфікацію з даної
тематики.
Видається,
що
для
здійснення
результативної
профорієнтаційної діяльності вчителі потребують інноваційних
методичних
розробок,
сучасних комп’ютерних програм
з
профорієнтації, співпраці з центрами кар’єри і зайнятості, залучення до
роботи кар’єрних консультантів тощо. Цей висновок підтверджується
фактом, що учасники минулорічного опитування в рамках проведення
моніторингу в більшості оцінили свою роботу з профорієнтації як «не
дуже ефективну».
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Концепція дослідження
Обґрунтування теми дослідження. Реформа «Нова українська
школа» (НУШ), яка уже три роки поспіль упроваджується у закладах
загальної середньої освіти, заклала підвалини для осучаснення
професійної орієнтації у шкільному освітньому процесі. Концепція
НУШ, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
14 грудня 2016 р. № 988-р1, дає рівні можливості отримання якісної
повної загальної середньої освіти, що допоможе випускникам бути
конкурентоспроможними у 21-му столітті, свідомими у виборі свого
подальшого освітнього й професійного шляху2. Реалізація таких
можливостей випускником закладу загальної середньої освіти
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності України, яка є
частиною глобального світу. Глобальний же світ наразі проходить
шлях трансформації суспільних і економічних відносин, що зумовлює
появу десятків нових професій як вузькогалузевих, так і на перетині
кількох галузей. Такі зміни диктують нові вимоги щодо володіння
універсальними міжпрофесійними навичками (soft skills) – про це
акцентовано в звіті «Майбутнє професій», підготовленому за
результатами роботи Всесвітнього Економічного Форуму у Давосі
(WEF) у 2020 році, на якому було наголошено, що однією з
найважливіших навичок для успішної кар’єри у сучасному світі є
активне навчання та інноваційність3.
Методологічним й нормативним базисом реформування освіти є
закони України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»,
Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт базової
середньої освіти. Так, відповідно до п. 1 статті 12 Закону України «Про
освіту» «метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток,
Розпорядження КМУ від 14.12.2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934
2 Професійна орієнтація у новій українській школі. URL: https://uied.org.ua/wpcontent/uploads/2020/12/konczepcziya-profori%D1%94ntaczii%CC%88-dlya-gromadskogoobgovorennya-16_12_20-.pdf
3 “The Future of Jobs Report”. http://www3.weforum.org/docs/ WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
1
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про дослідження
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виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві
та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової
діяльності та громадянської активності». У п. 3 цього закону визначено
нову структуру освіти, зокрема «повна загальна середня освіта має три
рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня
освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю
три роки»4. Таким чином, профільна старша школа, а це 10–12 класи,
окрім опанування знаннями та набуття важливих умінь та навичок, має
ознайомити школяра зі світом сучасних професій. Закон України «Про
повну загальну середню освіту» деталізує поняття «повної загальної
середньої освіти» як «систематизованої та передбаченої відповідними
державними стандартами сукупності результатів навчання і
компетентностей, здобутих особою на рівнях початкової, базової
середньої та профільної середньої освіти»5.
Згідно з Концепцією НУШ, одним із компонентів нової школи є
«нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і
набути компетентностей для життя»6. Державний стандарт базової
середньої освіти визначає, що її метою, крім іншого, є «формування
компетентностей, необхідних для їх (учнів) соціалізації та
громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого
шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної
освіти або здобуття професії»7.
Звідси випливає, що умовою свідомого вибору учнем профілю
навчання в старшій (профільній) школі є ґрунтовна допрофільна
підготовка (профорієнтаційна робота) в базовій школі.
Важливим інструментом для відстеження стану функціонування
системи профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої
освіти є проведення моніторингових досліджень. Метою їх є виявлення
стану та динаміки в організації профорієнтаційної роботи в ЗЗСО.
Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
6 Розпорядження КМУ від 14.12.2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934
7 Постанова КМУ від 30.09.2020 року № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної
загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text
4
5

Наказ МОН від 06.01.2021 р. № 30. URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B
8/2021/15.01/plan-mon-na-2021-rik.pdf
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Моніторинг передбачає вивчення як якісних так і кількісних
показників, його завданням є збір і аналіз адміністративної інформації
про стан організації профорієнтаційної роботи в ЗЗСО та готовності до
навчання учнів на етапі базової середньої і профільної освіти
відповідно до засадничих принципів НУШ. Наше дослідження
зорієнтоване на з’ясування думок головних суб’єктів освітнього
процесу, які опікуються організацією профорієнтаційної роботи –
заступників директорів й учителів – класних керівників. Кінцевим
результатом дослідження є отримання статистично надійних і
валідних даних, які дадуть змогу сформувати загальну картину стану
організації профорієнтаційної роботи в ЗЗСО, сформулювати для
учасників освітнього процесу рекомендації щодо подальшої успішної
розбудови системи профорієнтаційної роботи.
Концепцією Нової української школи передбачено, що профільна
освіта «стартує» у 2027 році. Ініційований Міністерством освіти і науки
моніторинг стану формування системи профорієнтаційної роботи має
на меті отримання органами управління освітою інформації про
спроможність закладів загальної середньої освіти зі створення умов
для свідомого вибору учнями профілю подальшого навчання після
завершення базової середньої освіти.
Із метою виявлення стану організації профорієнтаційної роботи в
закладах загальної середньої освіти та на виконання завдань
Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2021 рік8
(п. 2.5.1.1. Проведення загальнодержавного моніторингового
дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної
середньої освіти) впродовж серпня-листопада 2021 року здійснюються
необхідні заходи (розробка концепції, інструментарію для
респондентів; підготовка вибірки дослідження й інструментарію до
опитування; проведення дослідження; збір, обробка й аналіз
фактологічного матеріалу; написання інформаційно-аналітичних
матеріалів) для реалізації відповідного моніторингового дослідження
серед учасників освітнього процесу – заступників директорів і класних
керівників закладів загальної середньої освіти.
Концептуальні засади дослідження.
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• Відстеження стану організації профорієнтаційної роботи в
ЗЗСО є необхідною умовою їх якісної підготовки до упровадження
Нової української школи на етапах базової середньої та профільної
освіти.
• Моніторингове дослідження здійснюється в рамках науково
обґрунтованої вибірки ЗЗСО, її результати можуть бути поширені на
всю (генеральну) сукупність закладів загальної середньої освіти
України.
• Моніторингове дослідження здійснюється з використанням
онлайн-анкет, що забезпечує технологічність процесу, його
повторюваність і чітке структурування результатів.
Мета дослідження: отримання актуальних даних щодо стану
організації профорієнтаційної роботи в ЗЗСО.
Об’єкт дослідження: функціонування закладів загальної
середньої освіти в умовах впровадження НУШ.
Предмет дослідження: особливості організації профорієнтаційної
роботи в закладах загальної середньої освіти в контексті реформи
НУШ.
Завдання дослідження:
1. Дослідити підходи до організації системи профорієнтаційної
роботи в закладах загальної середньої освіти.
2. З’ясувати, чи створені в закладах загальної середньої освіти
умови для свідомого вибору учнями майбутньої професії.
3. Виявити, які прийоми профорієнтаційної роботи застосовують
у закладах загальної середньої освіти.
4. Визначити потреби ЗЗСО для забезпечення більш ефективної
організації профорієнтаційної роботи.
5. Дослідити готовність закладу освіти до співпраці зі
структурними підрозділами з кар’єрного консультування учнів.
Очікувані результати:
1) розроблено стандартизований інструментарій для проведення
загальнодержавного
моніторингу
стану
та
процесів
вдосконалення профорієнтаційної роботи в ЗЗСО як складової
реформи Нової української школи;
2) зібрано фактологічний матеріал, що допоможе коригувати
процес розбудови системи профорієнтаційної роботи в ЗЗСО;

Дизайн дослідження
Таблиця 1
Характеристика дизайну дослідження профорієнтаційної орієнтації учнів у
закладах ЗСО

Дизайн дослідження
Ініціатор
Міністерство освіти і науки України
дослідження
Координатор
ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
дослідження
Заступники директорів закладів загальної
Цільова група
середньої освіти (ЗЗСО), учителі 8, 9 класів
Імовірна стратифікована одноступенева. Для
відбору ЗЗСО було сформовано страти за типом
Тип вибірки
місцевості (міські поселення, сільська місцевість),
формою власності (державна чи комунальна,
приватна) та регіонами
1 178 ЗЗСО, в них по одному заступнику директора
Обсяг вибірки
від ЗЗСО і по два вчителя (один працює у 8, один – у
(1)
9 класі)
Похибка
Похибка вибірки з урахуванням дизайн-ефекту
вибірки
складає 2,3 %
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3) фактологічний матеріал проаналізовано, підготовлено та надано
до Міністерства освіти і науки інформаційно-аналітичні
матеріали на виконання п. 2.5.1. Оперативного плану МОН_21.
Практичне значення дослідження:
1) отримано інформацію про підходи та прийоми організації
системи профорієнтаційної роботи в закладах загальної
середньої освіти;
2) сформовано перелік потреб учасників освітнього процесу,
необхідних для вдосконалення системи профорієнтаційної
роботи в ЗЗСО;
3) результати і рекомендації дослідження можуть бути
використані для формування дієвої моделі профорієнтаційної
роботи в закладах загальної середньої освіти в умовах реалізації
реформи НУШ.
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Інструментарій
(2)
Форма
опитування (3)
Період
опитування
Період
дослідження
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Похибка
дослідження

Анкети для самозаповнення. На заповнення анкет
відводиться 20-30 хвилин
Онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google
Forms
Вересень-жовтень 2021 року
Жовтень-грудень 2021 року
Із метою дотримання структури генеральної
сукупності серед заступників директорів і вчителів
8, 9 класів, що взяли участь в опитуванні, було
застосовано систему вагових коефіцієнтів,
розрахованих відповідно до регіонального розрізу

(1) Обсяг вибірки
До вибірки потрапили заклади загальної середньої освіти у
розрізі типу місцевості (міські поселення та сільська місцевість) і
України в цілому. Об’єктом обстеження є заступники директорів та
вчителі 8-9 класів.
Обстеження планувалося проводити на основі імовірнісної
стратифікованої одноступеневої вибірки за допомогою методу
самозаповнення. Для відбору закладів загальної середньої освіти було
сформовано страти за регіонами (24 області та м. Київ) та типом
місцевості (міські поселення та сільська місцевість). У межах
зазначених страт було побудовано перелік навчальних закладів,
упорядкований за регіонами та кількістю дітей у закладі. Для відбору
безпосередньо ЗЗСО було застосовано метод відбору з вірогідністю, яка
пропорційна розміру (PPS - Probability Proportional to Size), де як чинник
розміру використовувався розмір закладу загальної середньої освіти
(кількість учнів).
Обсяг вибірки закладів загальної середньої освіти розподілявся
за стратами пропорційно структурі розподілу за типом місцевості у
генеральній сукупності. Рекомендований для обстеження обсяг
вибірки склав 1 178 ЗЗСО. Зазначений обсяг вибіркової сукупності
визначався з урахуванням очікуваного рівня участі учителів на рівні
95%, а також за умови, що у закладах, де два і більше восьмих та

(2)

Інструментарій дослідження
Для вирішення завдань дослідження було обрано метод
опитування, а, з огляду на епідеміологічну ситуацію, використано
онлайн-анкетування. Перевагою цього методу є те, що дані збираються
дистанційно й оперативно. Опитувальник дослідження створений за
допомогою сервісу Google Forms.
Опитування такого типу передбачає:
- повну автоматизацію створення анкети;
- проведення анкетування;
- акумулювання в базі зібраних статистичних даних;
- оброблення статистичних даних й їх аналіз;
- візуальне представлення кількісної інформації.
Анкета для заступників директорів містить 27 запитань,
складається з 5 блоків, які охоплюють напрями організації
профорієнтаційної роботи у закладі освіти й інформацію про
анкетованих (табл. 2).
Таблиця 2
Зміст анкети для заступника директора

№
Блок анкети
з.п.
1. Інформація про анкетованого
2. Інформація про досвід організації
профорієнтаційної роботи
3. Інформація про ефективність
профорієнтаційної роботи
4. Інформація про підвищення кваліфікації
5. Інформація по потреби для підвищення
фахового рівня
Усього

Кількість запитань
5
14
2
3
3
27
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дев’ятих класів, до вибірки включаються класні керівники
найбільшого та наступного за кількістю учнів класу. Вибірка
формувалась на основі даних ДІСО (АІКОМ) станом на 15.10.2021 року.
При визначенні кінцевого обсягу вибірки враховувались два
важливі фактори – необхідність досягнення заданої надійності
результатів обстеження (коефіцієнт варіації) та використання
розумного обсягу ресурсів, насамперед фінансових та трудових, які
можуть бути задіяні в обстеженні.
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Анкета для класних керівників 8 та 9 класу містить 28 запитань,
складається з 5 блоків, які охоплюють напрями організації
профорієнтаційної роботи у класі й закладі освіти та інформацію про
анкетованих (табл. 3).
Таблиця 3
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Зміст анкети для класного керівника 8, 9 класу
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№
Блок анкети
з.п.
1. Інформація про анкетованого
2. Інформація про досвід організації
профорієнтаційної роботи
3. Інформація про ефективність
профорієнтаційної роботи
4. Інформація про підвищення кваліфікації
5. Інформація по потреби для підвищення
фахового рівня
Усього

Кількість запитань
6
13
3
2
4
28

Анкета містить запитання різних типів: закриті – запитання з
наведеним переліком альтернатив (від однієї до всіх можливих);
запитання-шкали, за якими оцінюється певні характеристики
складових профорієнтаційної роботи в ЗЗСО.
(3) Форма опитування
Департаментам (управлянням) освіти і науки обласних, Київської
міської держаних адміністрацій, обласним інститутам післядипломної
педагогічної освіти надсилався інформаційний лист від МОН України
про проведення дослідження. У листі містилися посилання на онлайнанкети для заступників директорів та класних керівників 8, 9 класу, у
додатку до листа – перелік ЗЗСО, які увійшли до вибірки дослідження.
У інформаційному листі до ЗЗСО зазначалося, що адміністрація закладу
освіти повинна долучитися до опитування і надіслати одному
заступнику директора, одному класному керівнику 8 класу й одному
класному керівнику 9 класу посилання на анкети в Google-формі.

До вибірки дослідження увійшли 1 178 закладів загальної
середньої освіти. Узяли участь у дослідженні 75,9 % (894 особи)
заступників директорів та 79,7 % (1 878 осіб) класних керівників 8, 9
класів від загальної кількості закладів освіти, які увійшли у
репрезентативну вибірку (табл. 4). З метою дотримання структури
генеральної сукупності, серед респондентів, що взяли участь в
опитуванні, було застосовано систему вагових коефіцієнтів,
розрахованих відповідно до регіонального розрізу.
Таблиця 4
Розподіл учасників дослідження (ЗЗСО) за регіонами
ЗЗСО
Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
м. Київ
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Вибірка,
одиниць
55
49
69
41
50
53
43
56
54
22
21
89
44
38
64
49
48
29
57
58
29
51
42
31
36
1178

Заступники
директорів
Узяли участь
осіб
%
49
89,1%
33
67,3%
55
79,7%
20
48,8%
25
50,0%
39
73,6%
21
48,8%
41
73,2%
44
81,5%
18
81,8%
16
76,2%
71
79,8%
32
72,7%
24
63,2%
62
96,9%
48
98,0%
44
91,7%
24
82,8%
52
91,2%
54
93,1%
21
72,4%
15
29,4%
39
92,9%
22
71,0%
25
69,4%
894
75,9%

Класні керівники 8, 9 класів
Вибірка, осіб
110
98
138
82
100
106
86
112
108
44
42
178
88
76
128
98
96
58
114
116
58
102
84
62
72
2356

Узяли участь
осіб
%
83
75,5%
72
73,5%
121
87,7%
34
41,5%
43
43,0%
67
63,2%
81
94,2%
86
76,8%
96
88,9%
42
95,5%
38
90,5%
121
68,0%
84
95,5%
73
96,1%
123
96,1%
97
99,0%
79
82,3%
54
93,1%
108
94,7%
112
96,6%
48
82,8%
29
28,4%
76
90,5%
61
98,4%
50
69,4%
1878 79,7%
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Учасники дослідження
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Розподіл учасників дослідження за типом місцевості, де
розташований ЗЗСО, показав, що як заступників директорів, так і
класних керівників 8, 9 класів в сільській місцевості більше, ніж в
міських поселеннях (рис. 1).
Сільська
місцевість;
66,0%

Заступники директора

Класні керівники 8, 9 класів

Сільська
місцевість;
56,0%
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Міські
поселення;
34,0%
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Міські
поселення;
44,0%

Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів щодо типу місцевості, де розташований
ЗЗСО

Найбільше серед респондентів (заступників директорів, класних
керівників 8, 9 класів) жінок : 93,1 % і 91,1 % відповідно (рис. 2).
Заступники директора

Класні керівники 8, 9 класів

Жіноча;
93,1%

Жіноча;
91,1%
Чоловіча;
6,9%

Чоловіча;
8,9%

Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів щодо статі

Серед респондентів найбільше тих, хто має вік від 41 до 50 років
(37,7 % заступників директора ЗЗСО, 33,6 % класних керівників 8, 9
класів). Серед заступників директора найменша частка респондентів
має вік до 30 років (4,5 %). Серед класних керівників 8, 9 класів
найменше виявилось респондентів віком більше 60 років (6,2 %).
Загалом найбільша частка респондентів-директорів (67,1 %) мають вік
від 41 до 60 років. Найбільша частка серед класних керівників (61,8 %)
віком від 31 до 50 років (рис. 3).
Заступники директора

Класні керівники 8, 9 класів

41-50 років

37,7%

51-60 років

29,4%

31-40 років
Більше 60 років
До 30 років

21,9%
6,6%
4,5%

41-50 років

33,6%

31-40 років

28,2%

51-60 років
До 30 років
Більше 60 років

Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів щодо їхнього віку

23,8%
8,2%
6,2%

Більше половини заступників директорів працюють до 10 років
(56,0 %), серед класних керівників 8, 9 класів 53,4 % працює більше 20
років (рис. 4).
Класні керівники 8, 9 класів

Заступники директора
До 5 років
Від 5 до 10 років
Більше 20 років
Від 10 до 15 років
Від 15 до 20 років

35,2%

Більше 20 років
Від 10 до 15 років

20,8%
16,0%
14,9%

Від 15 до 20 років

13,2%

Від 5 до 10 років

12,4%

До 5 років

13,1%

53,4%
14,5%

6,5%

Серед класних керівників, які працюють у 8, 9 класах, більше
половини (52,5 %) є спеціалістами вищої кваліфікаційної категорії і
лише незначна частка (6,5 %) мають найнижчу кваліфікаційну
категорію спеціаліста (рис. 5). Порівнюючи дані з попередньою
діаграмою, можна припустити, що це вчителі, які працюють на посаді
менше 5 років.
Спеціаліст вищої категорії

52,5%

Спеціаліст І категорії

26,2%

Спеціаліст ІІ категорії
Спеціаліст

14,7%
6,5%

Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
кваліфікаційної категорії

Отже, середньостатистичний респондент дослідження –
заступниця директора ЗЗСО сільської місцевості, працює на посаді до 5
років, має вік 41-50 років.
Середньостатистична класна керівниця працює у 8, 9 класах ЗЗСО
сільської місцевості більше 20 років, є спеціалістом вищої
кваліфікаційної категорії і має вік 41-50 років.
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Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів щодо терміну роботи на посаді в ЗЗСО
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Організація профорієнтаційної
роботи

15

У більшості закладів загальної середньої освіти, які взяли участь
в дослідженні, профорієнтаційна робота здійснюється (98,7 %
заступників директора і 97,0 % класних керівників 8, 9 класів) (рис. 6).
Серед заступники директора ЗЗСО на 1,8 % більше таких, хто дав
позитивну відповідь щодо організації профорієнтаційної роботи в
ЗЗСО порівняно з класними керівниками.
Заступники директора

Класні керівники 8, 9 класів

Так;
98,7%

Так;
97,0%
Ні; 1,3%

Ні; 3,0%

Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів щодо організації профорієнтаційної
роботи в ЗЗСО

Співставлення відповідей на це запитання в закладах освіти міст
і сільської місцевості показало, що ствердно відповіли на це запитання,
майже дві третини (65,5 %) заступників директорів у закладах освіти
сільської місцевості. Натомість тільки 54,3 % класних керівників 8, 9
вважають, що в їхньому закладі освіти налагоджена профорієнтаційна
робота (рис. 7).
Класні керівники 8, 9 класів

34,5%

Заступники директора

65,5%
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Рис. 7. Розподіл відповідей респондентів щодо організації профорієнтаційної
роботи за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Серед тих 1,3 % (10 одиниць) ЗЗСО, в яких відсутня
профорієнтаційна робота, у шести закладах освіти заступники
директорів (64,2 %) вважають, що цим мають займатися не заклади
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Учитель - предметник
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Рис. 8. Розподіл відповідей респондентів щодо осіб / організацій, які повинні
займатися організацією профорієнтаційної роботи серед учнів ЗЗСО

Серед заступників директора, які працюють на посаді до 5 років,
найбільше (40,3 %) вважають, що в закладі освіти профорієнтацією
повинен займатися кар’єрний консультант. Серед тих, хто працює на
посаді заступника 5-10 і 15-20 років найбільше респондентів уважають,
що опікуватися профорієнтаційною роботою в ЗЗСО повинні Центр
кар’єри (25,5 %) або Центр зайнятості (19,9 %) (рис. 9).
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освіти, а спеціалізовані організації. У чотирьох (39,0 %) ЗЗСО
респонденти наголосили, що їм не вистачає на це часу. Усі ці 10
респондентів працюють у закладах освіти в сільській місцевості.
Серед заступників директорів троє з десяти (30,5 %) уважають,
що профорієнтаційною роботою з учнями мають займатися кар’єрні
консультанти, з цим погоджуються чверть (24,2 %) класних керівників
8, 9 класів. На думку заступників директора другими в рейтингу осіб,
які мають організовувати профорієнтаційну роботу в ЗЗСО, є психологи
(13,6 %) і лише третіми – класні керівники (13,1 %). Майже п’ята
частина (18,1 %) опитаних класних керівників вважають своїм
обов’язком здійснення профорієнтаційної роботи (рис. 8).
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Рис. 9. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо осіб /
організацій, які повинні займатися організацією профорієнтаційної роботи серед
учнів за стажем роботи на посаді в ЗЗСО

У більшості ЗЗСО організацією профорієнтаційної роботи
займаються класні керівники. Про це зазначили 86,2 % класних
керівників 8, 9 класів і 85,4 % заступників директорів закладів освіти
(рис. 10).
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Рис. 10. Розподіл відповідей респондентів щодо осіб, які займаються організацією
профорієнтаційної роботи в ЗЗСО

За відповідями заступників директора, майже у половині (44,7 %)
ЗЗСО міських поселень організацією профорієнтаційної роботи
займаються соціальні педагоги. У закладах освіти сільської місцевості

цей вид діяльності покладений здебільшого на
працівників закладу освіти (77,0 %) (рис. 11).
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Рис. 11. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо осіб, які
займаються організацією профорієнтаційної роботи в ЗЗСО за типом місцевості, де
розташований ЗЗСО

У більшості ЗЗСО є ознайомчо-роздаткові матеріали
профорієнтаційного спрямування для учнів та стенди з інформацією
про професії, про що зазначили 89,6 % класних керівників 8, 9 класів і
93,2 % заступників директорів. Більш ніж чотири з десяти опитаних
наголошують, що на сайтах закладів освіти є профорієнтаційні
сторінки (43,6 % класних керівників 8, 9 класів і 42,3 % заступників
директорів). Отже, можна констатувати, що ЗЗСО досить активно
використовують
сучасні
інформаційні
технології
для
профорієнтаційної роботи серед учнів (рис. 12). Натомість, лише
незначна частка закладів освіти має у своєму розпорядженні
комп’ютерні програми з переліком і характеристикою професій,
доступні для учнів на шкільних комп’ютерах. Про це повідомили майже
20,0 % заступників директорів і майже 30,0 % класних керівників 8, 9
класів.
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Соціальний педагог

педагогічних
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для учнів на шкільних комп’ютерах
Кабінет / Центр кар’єри
Консультант з кар’єри / Кар’єрний
консультант

28,8%
17,8%

Класні керівники
8, 9 класів

5,1%
2,7%
4,3%
2,3%

Заступники
директора

Рис. 12. Розподіл відповідей респондентів щодо наявності в ЗЗСО наочних /
навчально-методичних матеріалів з профорієнтаційної тематики

У ЗЗСО міських поселень облаштовано кабінети / центри кар’єри,
про це зазначили 63,0 % заступників директора і 74,7 % класних
керівників 8, 9 класів та працюють штатні кар’єрні консультанти
(зазначили 54,4 % заступників директора і 61,7 % класних керівників
8, 9 класів). Натомість у сільській місцевості більше половини закладів
освіти мають стенди з інформацією про професії (зазначили 66,9 %
заступників директора і 54,9 % класних керівників 8, 9 класів та
навчально-методичні матеріали для вчителів з організації
профорієнтаційної роботи (зазначили 65,4 % заступників директора і
53,6 % класних керівників 8, 9 класів) (рис. 13). Отже, можна
констатувати, що в питанні забезпечення ЗЗСО необхідним
устаткуванням і відповідальними особами для ефективної організації
профорієнтаційної роботи міські ЗЗСО підготовлені краще за сільські
школи.
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Консультант з кар’єри / Кар’єрний консультант

Рис. 13. Розподіл відповідей респондентів щодо наявності в ЗЗСО наочних /
навчально-методичних матеріалів з профорієнтаційної тематики за типом
місцевості, де розташований ЗЗСО

Крім того, дві третини (65,3 %) класних керівників 8, 9 класів
наголошують, що в їхніх класних кімнатах є ознайомчо-роздаткові
матеріали профорієнтаційного спрямування для учнів (рис. 14).
Ознайомчо-роздаткові матеріали
профорієнтаційного спрямування для учнів
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Рис. 14. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
наявності в їхніх класах наочних / навчально-методичних матеріалів з
профорієнтаційної тематики
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Заклади освіти сільської місцевості мають кращу забезпеченість
ніж міські комп’ютерними програмами профорієнтаційного
призначення: більше половини (57,5 %) класних керівників 8, 9 класів
зазначають наявність в класах комп’ютерних програм з переліком і
характеристикою професій. У міських поселеннях з поміж інших засобів
найбільше використовуються стенди з інформацією про професії, про
це наголосили 47,3 % класних керівників (рис. 15).
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Рис. 15. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
наявності в їхніх класах наочних / навчально-методичних матеріалів з
профорієнтаційної тематики за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Віковий розріз для класних керівників, які використовують різні
засоби профорієнтаційного змісту, показує наступне: серед класних
керівників віком до 30 років (10,2 %) найбільшим пріоритетом
забезпечення інформацією профорієнтаційного змісту класної кімнаті
є наявність навчально-методичних матеріалів з організації
профорієнтаційної роботи. Це дає підстави припустити, що
респонденти цієї категорії відчувають нестачу досвіду з даного
питання. Позитивним, на нашу думку, є те, що найбільш популярним
засобом (52,0 %) серед респондентів віком більше 51 року є
використання в їхніх класних кімнатах комп’ютерних програм з
переліком і характеристикою професій (рис.16).
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Рис. 16. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
наявності в їхніх класах наочних / навчально-методичних матеріалів з
профорієнтаційної тематики за віком класних керівників ЗЗСО

Організаціями, які здійснюють профорієнтаційну діяльність
серед стейкхолдерів певної територіальної одиниці, є центри кар’єри і
центри зайнятості. Більшість (80,4 %) ЗЗСО, що були учасниками
дослідження, не мають центру кар’єри в межах пішого доступу, а отже,
і організація профорієнтаційної роботи в основному покладається на
власне заклад освіти. Частка (13,1 %) респондентів не знає, чи є поряд
із закладом освіти центр кар’єри, можливості якого можна було б
використовувати для організації профорієнтаційних заходів для учнів
(рис. 17).
Ні; 80,4%

Так; 6,5%
Складно сказати; 13,1%

Рис. 17. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо
знаходження в межах пішого доступу від ЗЗСО центру кар’єри

Серед тих ЗЗСО, біля яких в межах пішого доступу є центри
кар’єри, дві третини (65,9 %) функціонують в міських поселеннях
(рис. 18).
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Навчально-методичні матеріали з організації
10,2%
28,5%
профорієнтаційної роботи для Вас
Ознайомчо-роздаткові матеріали
8,4%
25,6%
профорієнтаційного спрямування для учнів
Комп’ютерні програми з переліком і
8,3% 17,5%
характеристикою професій
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Так

65,9%

Складно сказати
Ні

34,1%

51,4%

48,6%

29,1%

70,9%
Міські поселення

Сільська місцевість

Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | 2021 р.

Рис. 18. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо
знаходження в межах пішого доступу від ЗЗСО центру кар’єри за типом місцевості
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Із 58 (6,5 %) ЗЗСО, які знаходяться в пішому доступі до центрів
кар’єри, 79,7% запрошують представників Центру в заклад освіти для
зустрічей з учнями, 62,4 % користуються їхніми роздатковими
матеріалами з профорієнтації, 61,0 % організовують в Центрі
профорієнтаційні консультації для учнів. Найменша частка (16,6 %)
ЗЗСО залучає центри кар’єри до консультації власне для вчителів з
питань організації профорієнтаційної роботи в закладі освіти (рис. 19).
Запрошуємо представників Центру до закладу
освіти для зустрічей з учнями

79,7%

Беремо в Центрі роздаткові матеріали для учнів з
профорієнтаційної тематики

62,4%

Організовуємо профорієнтаційні консультації для
наших учнів у Центрі

61,0%

Проводимо тестування з профвідбору для наших
учнів у Центрі
Беремо в Центрі методичні матеріали для вчителів
з організації профорієнтаційної роботи в закладі
освіти
Організовуємо в Центрі консультації для наших
учителів з організації профорієнтаційної роботи в
закладі освіти

38,7%

38,5%

16,6%

Рис. 19. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо напрямів
співпраці ЗЗСО з центром кар’єри

У міських поселеннях ЗЗСО у більшості (80,0 %) в межах співпраці
з центрами кар’єри організовують профорієнтаційні консультації для
учнів класу. У сільській місцевості пріоритетом в роботі з центром
кар’єри є використання методичних матеріалів Центру для вчителів з
організації профорієнтаційної роботи в закладі освіти (52,5 %)
(рис. 20).

Організовуємо профорієнтаційні консультації для
наших учнів у Центрі

80,0%

20,0%

Проводимо тестування з профвідбору для наших
учнів у Центрі

77,8%

22,2%

Беремо в Центрі роздаткові матеріали для учнів з
профорієнтаційної тематики
Організовуємо в Центрі консультації для наших
учителів з організації профорієнтаційної роботи в
закладі освіти
Беремо в Центрі методичні матеріали для вчителів
з організації профорієнтаційної роботи в закладі
освіти

72,2%

27,8%

66,0%

34,0%

50,8%

49,2%

47,5%

52,5%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 20. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо напрямів
співпраці ЗЗСО з центром кар’єри за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Важливою в організації профорієнтаційної роботи для ЗЗСО,
окрім співпраці з центрами кар’єри, є співпраця із центрами зайнятості.
Проте майже 70 % закладів освіти відмітили, що у межах пішої
доступності відсутні центри зайнятості. (рис. 21).
Ні; 68,4%

Так; 29,2%

Складно сказати;
2,4%

Рис. 21. Розподіл відповідей респондентів – заступників директорів щодо
знаходження в межах пішого доступу від ЗЗСО центру зайнятості

У 261 (29,2 %) ЗЗСО, у межах пішого доступу є центр зайнятості.
Серед них більшість (78,2 %) запрошує представників Центру в заклад
освіти для зустрічей з учнями. Натомість тільки 12,2 % цих ЗЗСО
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Запрошуємо представників Центру до закладу
освіти для зустрічей з учнями
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організовують в Центрі консультації для своїх учителів із методик
організації профорієнтаційної роботи (рис. 22).
Запрошуємо представників Центру до закладу
освіти для зустрічей з учнями

78,2%

Беремо в Центрі роздаткові матеріали для учнів з
профорієнтаційної тематики

64,9%
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Організовуємо профорієнтаційні консультації для
наших учнів у Центрі
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56,7%

Беремо в Центрі методичні матеріали для вчителів з
організації профорієнтаційної роботи в закладі
освіти

42,3%

Організовуємо тестування з профвідбору для наших
учнів у Центрі
Організовуємо в Центрі консультації для наших
учителів з організації профорієнтаційної роботи в
закладі освіти

35,8%

12,2%

Рис. 22. Розподіл відповідей респондентів – заступників директорів щодо напрямів
співпраці ЗЗСО з центром зайнятості

У міських поселеннях ЗЗСО основним напрямом співпраці з
центром зайнятості вибрано організацію тестування з профвідбору для
учнів (83,2 %), профорієнтаційних консультацій для учнів (79,9 %) й
консультацій для вчителів з профорієнтаційної тематики (79,1 %).
ЗЗСО сільської місцевості у співпраці з центром зайнятості надають
перевагу отриманню від Центру роздаткових матеріалів для учнів
(29,6 %) або методичних матеріалів для вчителів (31,0 %) (рис. 23).
Отже можна констатувати, що в містах більш різносторонньо
використовують професійні можливості центрів зайнятості на відміну
від сільських закладів освіти, які все ще досить обмежено
користуються їх можливостями.

83,2%

16,8%

Організовуємо профорієнтаційні консультації
для наших учнів у Центрі

79,7%

20,3%

Організовуємо в Центрі консультації для наших
учителів з організації профорієнтаційної роботи
в закладі освіти

79,1%

20,9%

Запрошуємо представників Центру до закладу
освіти для зустрічей з учнями

73,4%

26,6%

Беремо в Центрі роздаткові матеріали для учнів з
профорієнтаційної тематики

70,4%

29,6%

Беремо в Центрі методичні матеріали для
вчителів з організації профорієнтаційної роботи
в закладі освіти

69,0%

31,0%

Міські поселення

Сільська місцевість

Рис. 23. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо напрямів
співпраці ЗЗСО з центром зайнятості за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Майже у половині (47,4 %) ЗЗСО періодичність організації заходів
профорієнтаційного спрямування становить кілька разів на рік
(рис. 24). Лише у 1,2 % (11 одиниць) організовують тематичні заходи
кілька разів на тиждень. Серед них найбільше – індивідуальні (3,8 %) та
загальнокласні (2,9 %) профорієнтаційні консультації для учнів
(додаток 1). Натомість більш ніж 10,0 % респондентів наголошує, що
ніколи або майже ніколи не проводять профорієнтаційних заходів у
своєму закладі (рис. 24).
30,5%

47,4%

Кілька разів на тиждень
Кілька разів на місяць
Кілька разів на рік
Кілька разів на семестр
12,6%

Ніколи або майже ніколи

1,2%
8,3%

Рис. 24. Розподіл відповідей респондентів – заступників директорів щодо
періодичності проведення заходів з профорієнтаційної тематики в ЗЗСО
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Організовуємо тестування з профвідбору для
наших учнів у Центрі
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Серед заступників директорів, більшість уважає, що
профорієнтаційну роботу бажано розпочинати з 4 (37,3 %) або з 8
(35,4 %) класів. Майже половина (47,7 %) класних керівників 8, 9 класів
вважають, що профорієнтаційну роботу краще починати з 8 класу
(рис. 25).
Класні керівники 8, 9 класів

Заступники директора
З 4 класу

37,3%

З 8 класу

35,4%

Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | 2021 р.

З 5 класу
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17,8%

З 9 класу
З 1 класу

З 8 класу

47,7%

З 5 класу

24,0%

З 4 класу

16,4%

З 9 класу

6,2%
2,3%

9,3%

З 1 класу

1,3%

З 10 класу

0,7%

З 10 класу

0,6%

З 11 класу

З 11 класу

0,3%

0,2%

З 2 класу

0,1%

З 2 класу

0,1%

З 7 класу

0,1%

З 1 класу

0,1%

З 6 класу

0,1%

Рис. 25. Розподіл відповідей респондентів щодо оптимального початку організації
в ЗЗСО профорієнтаційної роботи

Із 333 (37,3 %) заступників директорів закладів освіти, які
вказали, що треба починати профорієнтаційну роботу з 4 класу,
(рис. 25), третина (64,7 %) працює в ЗЗСО сільської місцевості.
Починати таку роботу з 8 класу рекомендували найбільше класних
керівників 8, 9 класів (рис. 25), серед них більше половини (53,3 %)
респондентів також із сільської місцевості (рис. 26).
Заступники директора
38,7%

61,3%

Класні керівники 8, 9 класів
З 1 класу

35,3%

64,7%

33,2%

66,8%

30,6%

69,4%

З 4 класу
З 5 класу

45,5%

30,3%
Міські поселення

77,3%

З 2 класу

100,0%

14,8%

22,7%

54,5%
85,2%
69,7%
Сільська місцевість

100,0%
38,5%
41,7%

З 7 класу
З 8 класу

61,5%
58,3%
100,0%

46,7%

53,3%

З 9 класу

59,5%

40,5%

З 10 класу

60,0%

40,0%

З 11 класу
Міські поселення

100,0%
Сільська місцевість

Рис. 26. Розподіл відповідей респондентів щодо оптимального початку організації
в ЗЗСО профорієнтаційних заходів за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Майже половина (48,5 %) ЗЗСО розпочинає проводити
профорієнтаційні заходи на етапі основної, а більше третини (36,3 %) –
початкової школи (рис. 27).

Старшої школи;
15,2%

Рис. 27. Розподіл відповідей респондентів – заступників директорів щодо початку
організації профорієнтаційних заходів у ЗЗСО

У
сільській
місцевості
більшість
ЗЗСО
починають
профорієнтаційну роботу в старшій (69,9 %) та основній (56,8 %)
школі, у міських поселеннях (41,0 %) – у початковій школі (рис. 28).
Початкових

41,0%

Основної школи

59,0%

30,1%

Старшої школи

69,9%

32,7%
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10%

20%

67,3%
30%

40%

Міські поселення

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Сільська місцевість

Рис. 28. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо початку
організації профорієнтаційних заходів за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Майже половина заступників директорів ЗЗСО (49,3 %)
наголошують на тому, що у 1-4 класах серед профорієнтаційних заходів
надають перевагу іграм у професії. Серед учнів 5-7 класів переважають
загальнокласні бесіди (27,6 %), серед учнів 8-9 класів – тестування
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інтересів та здібностей (52,6 %). З учнями 10-11 класів більше
половини респондентів (53,8 %) організовують проведення
індивідуальних бесід (рис. 29).
Ігри з професій

49,3%

Тестування інтересів та здібностей 3,5%

18,6%
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Бесіди загальнокласні 2,9%

20,3%
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Тематичні заняття 3,1% 12,6%
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23,6%

25,3%

50,0%

27,6%

6,7%

34,3%

48,0%

21,5%

5,4%
Бесіди індивідуальні

40,4%

0,5%

У 1 – 4 класах

53,8%

У 5 – 7 класах

У 8 – 9 класах

У 10 – 11 класах

Рис. 29. Розподіл відповідей респондентів – заступників директорів щодо частоти
проведення профорієнтаційних заходів у ЗЗСО

Значна частка заступників директорів (76,2 %) і класних
керівників 8, 9 класів (72,1 %) вказують, що залучають батьків учнів до
організації профорієнтаційних заходів в ЗЗСО. Натомість кожен
десятий (9,8 % заступників директорів і 10,4 % класних керівників 8, 9
класів) констатує, що допомогою батьків не користується (рис. 30).
Так; 76,2%

Заступники директора

Класні керівники 8, 9 класів
Так; 72,2%

Ні; 9,8%
Складно сказати; 14,0%

Складно сказати; 17,4%

Ні; 10,4%

Рис. 30. Розподіл відповідей респондентів щодо залучення батьків учнів до
організації профорієнтаційних заходів у ЗЗСО

Серед заступників директора ЗЗСО, які залучають батьків до
організації профорієнтаційних заходів, майже дві третини (62,1 %)
працюють у закладах освіти сільської місцевості. Серед класних
керівників 8, 9 класів, які підтвердили активне залучення батьків учнів
до заходів цього напрямку, більше половини (52,8 %) також працюють
у сільській місцевості. (рис. 31).

Заступники директора
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44,6%

55,4%

Сільська місцевість

Серед респондентів дослідження найбільше таких, які залучають
батьків учнів до організації й проведення екскурсій на виробництва
(73,2 % заступників директорів і 63,9 % класних керівників 8, 9 класів).
З відповідей заступників директорів видно, що вони активно
залучають батьків учнів до будь-яких заходів з профорієнтації в
закладах освіти, окрім підготовки інформаційних стендів
профорієнтаційного спрямування. До цього виду діяльності батьків
залучають лише один з десяти заступників директорів ЗЗСО. Серед
класних керівників 8, 9 класів таких майже 15,0 % (рис. 32).
Батьки допомагають в організації й
проведенні екскурсій на
виробництва

63,9%
73,2%

Батьки різних професій
розповідають на класних годинах
про свої професії

57,5%

Батьки беруть участь у тематичних
профорієнтаційних тижнях /
заходах

39,1%
59,1%

Батьки різних професій
розповідають на загальних зборах
про свої професії
Батьки допомагають в оформленні
інформаційних стендів

34,1%
55,5%
14,7%
11,9%

Класні керівники
8, 9 класів
Заступники
директора

Рис. 32. Розподіл відповідей респондентів щодо профорієнтаційних заходів, до
проведення яких залучають батьків учнів у ЗЗСО

У рамках проведення профорієнтаційних заходів найбільше ЗЗСО
в сільській місцевості залучають батьків учнів (61,2 % заступників
директорів і 57,7 % класних керівників 8, 9 класів) різних професій до
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Рис. 31. Розподіл відповідей респондентів щодо залучення батьків учнів до
організації профорієнтаційних заходів за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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Класні керівники 8, 9 класів
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участі в шкільних загальних зборах для розповідей про свої професії. У
містах найбільше ЗЗСО (за відповідями 44,0 % заступників директора)
залучають батьків учнів до організації й проведення екскурсій на
виробництва. Натомість більшість класних керівників 8, 9 класів
(56,1 %) зазначають, що залучають батьками своїх учнів до
оформлення інформаційних стендів профорієнтаційної тематики
(рис. 33).

Класні керівники 8, 9 класів

42,3%

Заступники директора

38,8%

57,7%

Заступники директора

61,2%

43,9%

51,1%

58,5%
56,1%
41,5%

46,9%

58,2%
48,9%

41,8%

56,0%

53,1%

44,0%

Батьки різних професій розповідають на загальних зборах про свої професії
Батьки допомагають в оформленні інформаційних стендів
Батьки беруть участь у тематичних профорієнтаційних тижнях / заходах
Батьки допомагають в організації й проведенні екскурсій на виробництва

Рис. 33. Розподіл відповідей респондентів щодо профорієнтаційних заходів, до
проведення яких залучають батьків учнів за типом місцевості, де розташований
ЗЗСО

Аналіз впливу стажу педагогічної роботи класних керівників на
вибір напрямів їхньої співпраці з батьками учнів показав: серед
вчителів, які працюють до п’яти років на посаді, найчастіше (7,0 %
опитаних) користуються допомогою батьків в оформленні
інформаційних стендів профорієнтаційного спрямування. Натомість, ті
класні керівники, які працюють більше 20 років, найбільше (60,0 %
опитаних) використовують батьківську допомогу в організації й
проведенні екскурсій на виробництва (рис. 34).

Батьки допомагають в організації й проведенні
5,3%10,7% 12,0% 12,0%
екскурсій на виробництва

60,0%

Батьки беруть участь у тематичних
6,0%11,7% 12,1% 14,0%
профорієнтаційних тижнях / заходах

56,1%

Батьки допомагають в оформленні інформаційних
7,0% 13,4% 14,4% 12,3%
стендів

52,9%

Батьки різних професій розповідають на класних
6,1%11,4% 11,2% 12,4%
годинах про свої професії

58,8%

Батьки різних професій розповідають на шкільних
4,9%14,3% 11,8% 11,8%
зборах про свої професії

57,3%

Від 5 до 10 років

Від 10 до 15 років

Від 15 до 20 років

Більше 20 років

Рис. 34. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
профорієнтаційних заходів, до проведення яких залучають батьків учнів за
педагогічним стажем класних керівників у ЗЗСО

Класні керівники 8, 9 класів також беруть активну участь у
організації профорієнтаційної роботи в закладі освіти, про що
зазначили 84,5 % вчителів. Серед цієї категорії класних керівників
більшість проводять класні години з профорієнтації (97,2 %) або
беруть
участь
у
проведенні
загальношкільних
заходів
профорієнтаційного спрямування (92,2 %) (рис. 35).
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9,8% 1,6%
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психологом / кар’єрним консультантом
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17,7%

4,1%

Беру участь в організації екскурсій учнів школи
на підприємства й організації
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24,7%

5,1%

55,0%
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Такий захід не проводиться

Рис. 35. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
профорієнтаційних заходів, до проведення яких їх залучають у ЗЗСО

Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | 2021 р.

До 5 років
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Класні керівники також залучають учнів свого класу до
проведення профорієнтаційних заходів. А саме: в середньому чотири з
десяти класних керівників 8, 9 класів (40,3 %) кілька разів на рік
залучають учнів до різноманітних заходів профорієнтаційного
спрямування (рис. 36). Так, більше половини класних керівників
(54,7 %) залучають учнів 8, 9 класів до участі в екскурсіях на
підприємства і організації (додаток 2). Звертає на себе увагу той факт,
що три з десяти респондентів зазначили, що ніколи або майже ніколи
не організовують для учнів свого класу відвідування днів відкритих
дверей у закладах професійної(професійно-технічної) та вищої освіти.
Це свідчить про необхідність посилення співпраці між закладами
освіти різного ступеня з питань профорієнтації й вибору майбутнього
напряму освіти учнями.
29,0%
40,3%
16,4%
Кілька разів на тиждень
Кілька разів на місяць
Кілька разів на рік
Кілька разів на семестр
Ніколи або майже ніколи
3,7%
10,6%

Рис. 36. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8. 9 класів щодо
профорієнтаційних заходів, до проведення яких вони залучають учнів свого класу
у ЗЗСО

На
думку
респондентів
дослідження,
найкраще
профорієнтаційний зміст відображається в освітніх програмах: оцінку
«5» (відображено повною мірою) виставили 8,5 % заступників
директорів і 10,5 % класних керівників 8, 9 класів. Найгірша ситуація з
підручниками: серед заступників директора лише 4,9 % поставили «5»
за стан відображення в них профорієнтаційного змісту. Проте серед
класних керівників 8, 9 класів таких майже в півтора рази більше
(6,8 %) (рис. 37). Щодо протилежного показника, то у середньому 8,6 %
заступників директорів ЗЗСО оцінили в «1» бал (практично не
відображено) відображення профорієнтаційного змісту в навчально-

методичних матеріалах. Натомість серед класних керівників 8, 9 класів
цей показник вищий і становить 13,3 %. Отже, можна припустити, що
ця категорія респондентів критичніше оцінила означувану позицію
щодо навчально-методичних матеріалів, на відміну від заступників
директора, які займають керівну посаду в закладі освіти.
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8,5%
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Класні керівники 8, 9 класів
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14,6%
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1 (практично не відображено)

1 (практично не відображено)

5 (відображено повною мірою)

5 (відображено повною мірою)

Рис. 37. Розподіл відповідей респондентів щодо оцінки
профорієнтаційного змісту в навчально-методичних матеріалах

відображення

Окрім навчально-методичних матеріалів, у яких відображається
профорієнтаційний зміст відповідно до змісту певного навчального
предмета, є й інші джерела отримання інформації профорієнтаційного
спрямування. А саме: три чверті (75,5 %) класних керівників 8, 9 класів
інформацію профорієнтаційного спрямування беруть з Інтернету,
шість з десяти (58,1 %) – від адміністрації свого закладу освіти,
половина (50,9 %) – від закладів професійної(професійно-технічної) /
вищої освіти. На жаль, тільки незначна частка класних керівників
використовують професійні можливості рекрутингових сайтів та
центрів кар’єри (1,9 % і 1,2 % відповідно) (рис. 38).
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Від батьків учнів
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26,4%

З рекрутингових сайтів

1,9%

Від Центру кар’єри

1,2%

Рис. 38. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
джерел інформації профорієнтаційного змісту, якими вони користуються у ЗЗСО

Центр кар’єри та батьки учнів для більш ніж половини (56,1 % і
57,5 % відповідно) класних керівників 8, 9 класів міських поселень є
основним джерелом інформації профорієнтаційного змісту. Натомість
основним джерелом тематичної інформації для значної частки класних
керівників у ЗЗСО сільської місцевості є інформаційно-комунікаційні
засоби. А саме: дві третини (65,8 %) респондентів користуються
рекрутинговими сайтами, а шість з десяти (58,9 %) опитаних –
Інтернетом (рис. 39).
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Рис. 39. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
джерел інформації профорієнтаційного змісту, якими вони користуються за типом
місцевості, де розташований ЗЗСО

Аналіз віку класного керівника в контексті впливу на вибір ним
джерел інформації профорієнтаційного змісту показує, що
найактивніше користуються професійними можливостями центрів
кар’єри класні керівники молодші 30 (22,7 %) і старші 60 (13,6 %) років.
Найбільше надають перевагу рекрутинговим сайтам, як джерелу
профорієнтаційної інформації 31-40-річних вчителі. Заклади
професійної (професійно-технічної) освіти є основним джерелом
тематичної інформації для вчителів віком 41-50 років. Щодо 51-60
річних, то для них таким джерелом є батьки учнів (рис. 40).
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В адміністрації закладу освіти
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Рис. 40. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
джерел інформації профорієнтаційного змісту, якими вони користуються за віком
класних керівників ЗЗСО

Дані наступної діаграми частково підтверджують дані
попередньої стосовно молодих спеціалістів, оскільки серед класних
керівників 8, 9 класів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» найбільше
(13,6 %) таких, хто користується можливостями Центру кар’єри для
отримання інформації профорієнтаційного змісту. Рекрутинговими
сайтами, як джерелом інформації профорієнтаційного змісту,
найактивніше користуються спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії
(23,7 %). Для найбільшої частки спеціалістів І кваліфікаційної категорії
(27,0 %) таким джерелом є мережа Інтернет. Проте серед спеціалістів
вищої кваліфікаційної категорії найбільше (56,4 %) тих, хто
інформацію профорієнтаційного змісту бере від батьків учнів. (рис. 41).
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Спеціаліст вищої категорії

Рис. 41. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
джерел інформації профорієнтаційного змісту, якими вони користуються за
кваліфікаційною категорією класного керівника

Більшість (86,3 %) класних керівників 8, 9 класів уважають, що
їхні учні під час вибору подальшого профілю навчання, здебільшого
послуговуються порадами батьків. Натомість лише десята частина
учнів користується можливостями закладу освіти з цього питання, як
зазначили 11,2 % класних керівників (рис. 42). Цей показник
наштовхує на певну думку: по-перше, що у закладах освіти
профорієнтаційна робота розвинута на неналежному рівні; по-друге,
учні не довіряють організованій у ЗЗСО профорієнтаційні роботі; потретє, організована профорієнтаційна робота в закладі освіти має
низьку ефективність.
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Від Центру кар’єри
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Рис. 42. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
джерел інформації профорієнтаційного змісту, якими послуговуються їхні учнів у
ЗЗСО
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При розподілі відповідей класних керівників 8, 9 класів щодо
джерел інформації профорієнтаційного змісту, якими послуговуються
їхні учні, спостерігаємо наступне. У сільській місцевості більше
половини учнів (55,9 %) отримують необхідну інформацію з Інтернету.
У містах більшість учнів (51,5 %) – послуговуються порадами психолога
або кар’єрного консультанта (рис. 43).
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Сільська місцевість

Рис. 43. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
джерел інформації профорієнтаційного змісту, якими послуговуються їхні учнів за
типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Щодо напрямів допомоги, яку отримують учні в закладі освіти з
питань профорієнтації, то найбільше вчителі надають перевагу
підготовці учнів до саморозвитку (94,3%) та ознайомлюють зі світом
професій (88,9%). Загалом із відповідей вчителів випливає, що за всіма
складовими освітньої діяльності профорієнтаційного спрямування
учні отримують допомогу від закладу освіти. У середньому ця цифра
становить 88,1 %. Іншим класним керівникам 8, 9 класів «складно
сказати» (10,0 %), невеликий відсоток (1,9 %) заперечив надання
допомоги учням за вказаними напрямами (рис. 44).
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Рис. 44. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
напрямів допомоги від закладу освіти його учням з питань профорієнтаційного
змісту у ЗЗСО

Щодо напрямів роботи класних керівників з учнями з питань
профорієнтації опитування виявило наступне. Пріоритетними
напрямами серед класних керівників 8, 9 класів з сільської місцевості є
підготовка учнів до саморозвитку (54,4 %) та до свідомого вибору
професійного шляху (54,3 ) (рис. 44). Натомість класні керівники у
міських поселеннях пріоритетним напрямом допомоги зазначили
надання учням необхідних компетентностей для реалізації свого
потенціалу (47,3 %), що суголосно з положеннями закону України «Про
освіту» та Концепції «Нова українська школа» щодо здійснення
профорієнтаційного виховання (рис. 45). Отже, можна припустити, що
в сільській місцевості увага закладів освіти зосереджена на наслідку
співпраці з учнями в питаннях профорієнтаційного змісту, в містах – на
засобах, які впливають на такий наслідок.
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Готує учня до саморозвитку
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Рис. 45. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
напрямів допомоги від закладу освіти його учням з питань профорієнтаційного
змісту за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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Аналізуючи відповіді респондентів щодо організованої
профорієнтаційної роботи в закладі освіти, можна відмітити, що і
заступники директорів, і класні керівники 8, 9 класів з обережністю
оцінюють її ефективність. А саме: більше половини респондентів
(60,0 % заступників директорів, 53,9 % класних керівників 8, 9 класів)
вказують, що ефективність менше висока. Оптимістично оцінюють
ефективність профорієнтаційної роботи в ЗЗСО більше чверті класних
керівників (27,5 %) та 16,0 % заступників директорів. Останні більш
критичні в оцінюванні, серед них 1,7 % (15 осіб) вважають організовані
в закладі освіти профорієнтаційні заходи низько ефективними. Серед
класних керівників таких 21 особа (1,1 %) (рис. 46).
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Рис. 46. Розподіл відповідей
профорієнтаційної роботи в ЗЗСО
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У закладах освіти міських поселень профорієнтаційна робота
організована ефективніше. Такий висновок можна зробити за даними
діаграми на рис. 47. І серед заступників директорів, і серед класних
керівників 8, 9 класів у міських закладах освіти більше половини
(57,6 % і 59,8 % відповідно) схиляються до думки, що організована в
їхньому закладі профорієнтаційна робота має високу ефективність. У
сільській місцевості більшість респондентів оцінюють ефективність як

низьку (75,1 % заступників директорів і 63,6 % класних керівників 8, 9
класів).
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Рис. 47. Розподіл відповідей респондентів щодо оцінки ефективності
профорієнтаційної роботи за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Як оцінка ефективності заступниками директора корелює з їхнім
стажем на посаді, спостерігаємо на діаграмі рисунку 48. Респонденти,
які до 10 років виконують обов’язки заступника директора ЗЗСО,
критично оцінюють ефективність профорієнтаційної роботи в закладі
освіти: ефективність як низьку оцінили 58,0 % осіб, які працюють на
посаді до 5 років і як більше низьку – особи, які обіймають посаду
заступника від 5 до 10 років (25,0 %). Натомість, серед заступників
директора, які працюють більше 10 років, переважають позитивні
оцінки: у середньому п’ята частина цих респондентів поставили високу
оцінку ефективності профорієнтаційної роботи, організованої в
їхньому закладі освіти (рис. 48).
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Рис. 48. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо оцінки
ефективності профорієнтаційної роботи за стажем роботи на посаді в ЗЗСО
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профорієнтаційної роботи загалом розподілилися таким чином: як
«висока (ефективність)» її оцінили 33,1% учителів віком 41-50 років (і
це найбільша група в цій категорії) як «низька (ефективність)» 45,5%
вчителів віком 31-40 років (також найбільша група в цій категорії).
Інші респонденти більш обережні в оцінці і зазначили показники
«менше високу» або «більше низьку» (рис. 49).
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Рис. 49. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
оцінки ефективності профорієнтаційної роботи в ЗЗСО за віком

Класні керівники 8, 9 класів і в оцінці ефективності організованої
ними в класі профорієнтаційної роботи також обережні. А саме: більше
половини (55,4 %) оцінюють її як менш високу. Натомість майже
чверть (23,2 %) респондентів наголошують на високій ефективності
їхньої профорієнтаційної роботи в класі (рис. 50).
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Низька; 1,2%

Висока; 23,3%
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Рис. 50. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
оцінки ефективності профорієнтаційної роботи, організованої ними в класі

Досліджуючи кореляцію оцінки ефективності профорієнтаційної
роботи в класі з типом населеного пункту, в якому функціонує заклад
освіти, спостерігаємо таку закономірність. Майже дві третини (60,3 %)
класних керівників 8, 9 класів ЗЗСО міських поселень зазначили високу
ефективність організованої ними профорієнтаційної роботи в класі.

Натомість у сільській місцевості більше двох третин (69,6 %)
респондентів констатували низьку ефективність означеного виду
діяльності (рис. 51).
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Рис. 51. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
оцінки ефективності профорієнтаційної роботи, організованої ними в класі за
типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Досліджуючи вплив віку респондентів на організацію ними в
класі профорієнтаційної роботи, можемо зробити наступний висновок.
Класні керівники 8, 9 класів віком до 30 років оптимістичніше
оцінюють свою роботу як високоефективну. Натомість інші категорії
опитаних менш оптимістичніші або більш об’єктивні. Вони оцінюють
організовану ними в класі профорієнтаційну роботу як низьку (73,9 %
класних керівників 31-50 років) або як більше низьку (35,0 % класних
керівників старших за 50 років) (рис. 52).
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Рис. 52. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
оцінки ефективності профорієнтаційної роботи, організованої ними в класі за
віком класного керівника

Таким чином, можна зробити проміжний висновок, що у
більшості ЗЗСО (97,9 %), які взяли участь в дослідженні,
профорієнтаційна робота налагоджена. При цьому середній показник
періодичності профорієнтаційних заходів у більшості ЗЗСО (47,4 %)

Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | 2021 р.

Складно оцінити

39,7%

44

Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | 2021 р.

45

становить кілька разів на рік. Разом з тим 16,4% класних керівників
зазначили, що ніколи не проводять з учнями заходи
профорієнтаційного спрямування.
Майже кожен третій (30,5 %) заступник директора і кожен
четвертий класний керівник солідарні в думці, що профорієнтаційною
роботою з учнями мають займатися кар’єрні консультанти. Проте на
практиці саме класні керівники (86,2 %) і заступники директорів
(85,4 %) відповідають за організацію профорієнтаційної роботи в ЗЗСО.
Організація профорієнтаційного середовища у ЗЗСО міських
поселень і сіл має певні відмінності. Якщо у міських поселеннях
переважають ЗЗСО, в яких є кабінети / центри кар’єри, про що
зауважили 74,7 % класних керівників 8, 9 класів і 63,0 % заступників
директорів, то у сільській місцевості більше використовують стенди з
інформацією про професії. Про це зазначили 89,6 % класних керівників
8, 9 класів і 93,2 % заступників директорів. Натомість як у містах, так і
в сільських поселеннях відчувається брак більш сучасних засобів для
здійснення профорієнтаційної роботи – комп’ютерних програм з
переліком і характеристикою професій. Лише 28,8 % класних
керівників 8, 9 класів і 17,6 % заступників директорів зазначили, що
ЗЗСО забезпечені сучасними комп’ютерними програмами.
Щодо співпраці ЗЗСО з центрами кар’єри та центрами зайнятості,
то встановлено наступне. Більшість загальноосвітніх закладів
знаходяться поза межами пішого доступу них. При цьому 80,3 % ЗЗСО –
до центру кар’єри та 68,4 % - до центру зайнятості. 65,9 % таких
закладів знаходяться у містах. Які ж напрями співпраці з центрами
практикують ЗЗСО? Найпоширенішим є запрошення представників
центрів на зустрічі з учнями: 79,7 % ЗЗСО співпрацює з центрами
кар’єри і 78, 2 % – із центрами зайнятості. Зазначимо, що така практика
більше властива міським школам (80,0 % від кількості шкіл, залучених
до даного дослідження). Також ЗЗСО спільно з центрами зайнятості
організовують тестування з профвідбору для учнів (83,2 % від
кількості шкіл, залучених до даного дослідження). У селах, на відміну
від міських поселень, надають перевагу використанню методичних
матеріалів для вчителів з організації профорієнтаційної роботи, і ця
традиційна форма є основним напрямом роботи з центрами кар’єри
(52,5 % сільських ЗЗСО), і з Центрами зайнятості (31,0 % сільських
ЗЗСО). Як бачимо, і міські, і сільські ЗЗСО досить неефективно
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використовують ресурси установ, які покликані допомагати загальній
середній освіті вибудовувати систему профорієнтаційної роботи в
школах.
Значна частка заступників директорів (76,2 %) і класних
керівників 8, 9 класів (72,1 %) залучають батьків учнів до
профорієнтаційної роботи. Така практика більше притаманна ЗЗСО у
сільській місцевості (52,8 % класних керівників 8, 9 класів і 62,1 %
заступників директорів) і реалізується через залучення батьків учнів
до організації й проведення екскурсій на виробництва, де ті працюють.
Дослідження виявило брак сучасних методичних розробок
профорієнтаційної тематики. Відповідно вчителі змушені самостійно
здобувати цю інформацію. Так, основними джерелами отримання
інформації профорієнтаційного спрямування класні керівники 8, 9
класів вказали Інтернет (75,5 %), методичну допомогу адміністрації
свого закладу освіти (58,1 %) та інформаційні ресурси закладів
професійної(професійно-технічної) / вищої освіти (50,9 %). Незначна
частка класних керівників знаходять необхідну інформацію на
рекрутингових сайтах та в центрах кар’єри (1,9 % і 1,2 % відповідно).
Більш активно користуються інформацією рекрутингових центрів
вчителі сільської місцевості (65,8 %). Натомість у містах 57,5 % класних
керівників отримують інформацію профорієнтаційного змісту від
батьків учнів. Центрами кар’єри як джерелом інформації переважно
користуються класні керівники віком до 30 (22,7 %) і більше 60
(13,6 %) років.
Що стосується отримання зазначеної інформації учнями, то, за
відповідями класних керівників, левову частку учні отримують від
батьків (86,3 %) і лише 11,2 % використовують можливості закладу
освіти під час вибору подальшого профілю навчання. Разом з тим у
сільській місцевості учні самостійно знаходять інформацію в мережі
Інтернет (55,9 %), у містах же послуговуються порадами психолога або
кар’єрного консультанта (51,5 %).
Щодо оцінки респондентами ефективності організованої в ЗЗСО
профорієнтаційної роботи, то більше половини з них (53,9 % класних
керівників 8, 9 класів і 60,0 % заступників директорів) оцінюють її як
«менш високу». Натомість більше чверті класних керівників (27,5 %)
оцінюють ефективність профорієнтаційної роботи як «більш високу»,
частка заступників директорів з оцінкою «більш висока» складає
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16,0%. Загалом, у міських поселеннях профорієнтаційна робота ЗЗСО
організована ефективніше. Із цим погоджуються і класні керівники 8, 9
класів (59,8 %), і заступники директора (57,6 %). У сільській місцевості
більшість респондентів оцінюють її ефективність як низьку (63,6 %
класних керівників 8, 9 класів і 75,1 % заступників директорів).
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Здійснення професійної орієнтації у школі неможливе без добре
підготовлених профорієнтаційних педагогів.
За відповідями заступників директора, 29,5 % відповідальних за
організацію профорієнтаційної роботи ніколи не підвищували
кваліфікацію з цього питання (рис. 53). Лише у трьох з десяти (30,1 %)
ЗЗСО відповідальні працівники підвищували кваліфікацію з
профорієнтації.
Немає такого
працівника; 40,4%

Ніколи; 29,5%

Упродовж останнього
календарного року; 19,8%

Упродовж останнього
місяця; 3,6%
Упродовж пів року; 6,7%

Рис. 53. Розподіл відповідей респондентів – заступників директорів щодо терміну
проходження відповідальною особою підвищення кваліфікації з питань організації
профорієнтаційної роботи в ЗЗСО

У розрізі страти «місто/село» спостерігаємо суттєву відмінність у
підходах до організації підвищення кваліфікації з профорієнтації. Так,
дві третини (67,4 %) заступників директора сільських шкіл
наголошують, що особи, які займаються в ЗЗСО організацією
профорієнтаційної роботи, ніколи не підвищували кваліфікацію з цієї
тематики. У міських поселеннях – навпаки – майже така ж кількість
працівників (69,5 %) упродовж ІІ півріччя 2021 року проходила
підвищення кваліфікації щодо профорієнтаційної роботи в закладі
освіти (рис. 54).
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Підвищення фахової
компетентності з профорієнтації

48

Упродовж останнього місяця

69,5%

Упродовж останнього календарного року

51,5%

Упродовж пів року

48,5%

42,2%

Ніколи
Немає такого працівника

57,8%

32,6%

67,4%

22,0%

78,0%

Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | 2021 р.

Міські поселення
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30,5%

Сільська місцевість

Рис. 54. Розподіл відповідей респондентів – заступників директорів щодо терміну
проходження відповідальною особою підвищення кваліфікації з питань організації
профорієнтаційної роботи за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Загалом картина щодо підготовки у ЗЗСО кадрів для
профорієнтаційної роботи виглядає не вельми оптимістичною: серед
заступників директорів ЗЗСО лише 20,8 % підвищували кваліфікацію з
профорієнтаційних питань упродовж останнього календарного року, а
74,4% ніколи не проходили навчання за цим напрямом. Трохи краща
ситуація з класними керівниками 8, 9 класів: 23, 1% з них підвищили
знання за останній календарний рік, натомість ніколи не проходили
навчання 61,9% учителів (рис. 55).
Заступники директора Ніколи;

Класні керівники 8, 9 класів

Ніколи;
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останнього
календарного
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року; 10,6%

Упродовж
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Рис. 55. Розподіл відповідей респондентів щодо терміну проходження підвищення
кваліфікації з питань організації профорієнтаційної роботи в ЗЗСО

У розрізі показника «місто/село» більшість заступників
директора (69,8 %), які ніколи не підвищували кваліфікацію за
напрямом профорієнтація, працюють у закладах освіти сільської
місцевості. У міських поселеннях більшість (70,4 %) заступників
директора підвищували свій фаховий рівень з питань профорієнтації
упродовж останнього місяця (рис. 56). Схожа картина спостерігається і
серед класних керівників 8, 9 класів. Так, у закладах освіти сільської
місцевості більше половини (58,3 %) опитаних ніколи не проходили

навчання з організації профорієнтаційної роботи. У містах – навпаки –
63,7 % підвищували кваліфікацію щодо профорієнтаційних питань
упродовж серпня-вересня 2021 року.
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46,4%
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Класні керівники 8, 9 класів
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Упродовж останнього місяця

Упродовж пів року

Упродовж пів року

Упродовж останнього серпня-вересня

Рис. 56. Розподіл відповідей респондентів щодо терміну проходження підвищення
кваліфікації з питань організації профорієнтаційної роботи за типом місцевості, де
розташований ЗЗСО

Більше половини респондентів (61,6 % заступників директорів і
54,1 % класних керівників 8, 9 класів) погоджуються з тим, що для
ефективної і якісної організації профорієнтаційної роботи в закладі
освіти необхідна спеціальна підготовка. Разом з тим майже кожен
десятий (11,4 % заступників директорів і 15,2 % класних керівників 8,
9 класів) з цим не згоден (рис. 57).
Класні керівники 8, 9 класів

Заступники директора

Так; 54,1%

Так; 61,5%

Складно
сказати; 27,1%

Ні; 11,4%

Складно
сказати; 30,7%

Ні;
15,2%

Рис. 57. Розподіл відповідей респондентів щодо потреби спеціальної підготовки
для ефективної організації профорієнтаційної роботи в ЗЗСО

Розділилися погляди респондентів і щодо необхідності
проходження підготовки для організації профорієнтаційної роботи.
Так, заступники директора (68,5 %) у сільській місцевості вважають
підготовку необхідним підґрунтям діяльності вчителя. У міських же
поселеннях найбільше (42,0 %) респондентів цієї групи вважають, що
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Заступники директора
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така підготовка не потрібна. Серед класних керівників 8, 9 класів
спостерігається аналогічна картина. У містах найбільше (53,5 %)
учителів негативно відповіли на це запитання, у сільській місцевості
найбільше (57,6 %) відповіли позитивно (рис. 58).
Заступники директора
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42,0%

Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | 2021 р.

Так

68,5%

36,4%

51

Класні керівники 8, 9 класів

Сільська місцевість

57,6%

47,4%

Ні

58,0%

Міські поселення

42,4%

52,6%

53,5%

Міські поселення

46,5%

Сільська місцевість

Рис. 58. Розподіл відповідей респондентів щодо потреби спеціальної підготовки
для ефективної організації профорієнтаційної роботи за типом місцевості, де
розташований ЗЗСО

Кореляція відповідей респондентів щодо потреби в спеціальній
підготовці з профорієнтації за показником «вік» виявила наступне:
найбільше (35,9 %) тих, хто вважає, що така підготовка не потрібна,
серед 51-60 річних заступників директора(рис. 59).
Так 5,7%

Складно сказати 2,8%

Ні 1,7%

22,4%
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41-50 років
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7,1%

35,3%

6,0%

35,9%

5,8%

Більше 60 років

Рис. 59. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо потреби
спеціальної підготовки для ефективної організації профорієнтаційної роботи за
віком

Серед учителів найбільше підтримують думку про необхідність
спеціальної підготовки з питань профорієнтаційної роботи в ЗЗСО
класні керівники 8, 9 класів віком до 40 років (39,5 %). Найбільше
скептиків щодо цього питання серед учителів, старших 60 років (9,5 %)
(рис. 60).
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Було досліджено питання щодо складників ефективної
організації профорієнтаційної роботи, в яких відчувають потребу
заступники директорів. Серед найважливіших, на їхню думку,
компонентів - сучасні комп’ютерні програми з профорієнтації (70,9 %),
сучасні методичні розробки з організації профорієнтаційної роботи в
школі (57,5 %), наявність підготовлених фахівців (43,7 %) та сучасні
дидактичні матеріали профорієнтаційного спрямування (40,5 %)
(рис. 61).
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Рис. 61. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо засобів /
заходів, яких потребує ЗЗСО для ефективної організації профорієнтаційної роботи
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Рис. 60. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
потреби спеціальної підготовки для ефективної організації профорієнтаційної
роботи за віком класного керівника
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Одним із завдань дослідження було виявлення проблемних
питань, з якими стикаються ЗЗСО в процесі здійснення
профорієнтаційної роботи. Так, ЗЗСО сільської місцевості, за
відповідями заступників директора, найбільше потребують допомоги
у налагодженні співпраці з центрами кар’єри / зайнятості (72,9 %) та
тематичних курсів / тренінгів (71,8 %). Натомість для ЗЗСО міських
поселень актуальними є допомога у створенні центрів кар’єри в закладі
освіти (37,8 %) та навчання методик професійного відбору учнів
(36,8 %) (рис. 62).
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Рис. 62. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо засобів /
заходів, яких потребує ЗЗСО для ефективної організації профорієнтаційної роботи
за типом місцевості, де розташований ЗЗСО

Щодо проблем, з якими стикаються педагоги різного віку, то за
відповідями заступників директора респонденти віком до 30 років
пріоритетом визначили допомогу в налагодженні співпраці з центрами
кар’єри/ зайнятості (11,1 %). 31-40 річні потребують допомоги у
створенні центру кар’єри в закладі освіти (29,3 %). Заступники

директора віком більше 60 років вважають, що їм не вистачає
тематичних тренінгів / курсів з профорієнтаційної тематики (9,7 %)
(рис. 63).
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Рис. 63. Розподіл відповідей респондентів – заступників директора щодо засобів /
заходів, яких потребує ЗЗСО для ефективної організації профорієнтаційної роботи
за віком заступників директора

Для класних керівників 8, 9 класів важливими для вирішення
проблем з організацією профорієнтаційної роботи серед учнів свого
класу є: якісна і сучасна інформація профорієнтаційного змісту (60,7 %)
та сучасні дидактичні матеріали (58,6 %). Майже половина цієї групи
респондентів висловила бажання пройти навчання на тематичних
курсах / тренінгах (49,7 %) або отримувати професійну допомогу від
центрів кар’єри / зайнятості (47,6 %) (рис. 64).
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Заходи з підвищення мотивації для проведення
профорієнтаційної роботи
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Рис. 64. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
засобів / заходів, яких вони потребують для ефективної організації
профорієнтаційної роботи в класі

У розрізі показника «місто/село» у закладах освіти міських
поселень найбільше (50,7 %) класних керівників 8, 9 класів
наголошують на потребі в організації заходів з підвищення мотивації
педагогічного колективу для проведення профорієнтаційної роботи. У
сільській місцевості шість із десяти респондентів (60,3 %) наголосили
на потребі в сучасних дидактичних матеріалах профорієнтаційного
спрямування (рис. 65).
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Рис. 65. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
засобів / заходів, яких вони потребують для ефективної організації
профорієнтаційної роботи в класі за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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Рис. 66. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
засобів / заходів, яких вони потребують для ефективної організації
профорієнтаційної роботи в класі за віком класного керівника

Окрім засобів / заходів, потребу в яких вказали класні керівники
8, 9 класів, існує потреба в інформаційному і методичному забезпечені
процесу профорієнтаційної роботи. Майже половина (46,0 %)
респондентів потребує методичних розробок з організації
профорієнтаційної роботи в класі, більше третини (38,1 %) зацікавлені
у методиках з побудови освітньої траєкторії учня (33,5 %) та
профорієнтаційних тестах (31,6 %) (рис. 67).
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Серед класних керівників 8, 9 класів віком до 30 років найбільше
(10,7 %) потребують заходів з підвищення мотивації педагогічних
працівників для проведення профорієнтаційної роботи. Серед
респондентів віком більше 60 років найбільшою (7,8 %) потребою є
якісна й сучасна інформація профорієнтаційного спрямування (рис.
66).
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Рис. 67. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
інформації, якої вони потребують для ефективної організації профорієнтаційної
роботи в класі

За типом місцевості, де розташований ЗЗСО, учителі визначились
з потребами у видах інформації. Потребу в тестах здібностей та
інтересів учнів відчувають як учителі міст (49,7 %), так і вчителі
сільської місцевості (50,3%). У сільських поселеннях більшість (58,9 %)
класних керівників відчувають потребу в методичних розробках з
організації профорієнтаційної роботи в класі. Загалом, учителі
сільських ЗЗСО мають більші запити щодо різноманітних
інформаційних матеріалів, ніж учителі міських поселень (рис. 68).
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Рис. 68. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
інформації, якої вони потребують для ефективної організації профорієнтаційної
роботи в класі за типом місцевості, де розташований ЗЗСО
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Рис. 69. Розподіл відповідей респондентів – класних керівників 8, 9 класів щодо
інформації, якої вони потребують для ефективної організації профорієнтаційної
роботи в класі за віком класного керівника

Таким чином, можна зробити проміжні висновки щодо
підвищення фахових компетенцій педагогів з профорієнтаційного
напрямку. З відповідей респондентів випливає, що значна частка
учителів і заступників директорів, які відповідають за цей напрямок,
взагалі не проходили підготовку і перепідготовку з профорієнтаційної
роботи. Загалом лише в 30,1 % ЗЗСО (що потрапили до вибірки)
відповідальні за організацію профорієнтаційної роботи працівники
підвищували кваліфікацію з профорієнтації. Гірша ситуація у сільській
місцевості, де в 67,4 % закладів освіти відповідна особа ніколи не
підвищувала кваліфікацію з профорієнтації. У закладах освіти сільської
місцевості працюють 69,8 % заступників директорів ЗЗСО, які самі
ніколи не підвищували кваліфікацію з питань профорієнтації.
У містах, навпаки, 69,5 % відповідних працівників упродовж
останнього місяця цього року (2021) проходили підвищення
кваліфікації щодо організації профорієнтаційної роботи в закладі
освіти. На відміну від ситуації в ЗЗСО сільської місцевості, у міських
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За віковою ознакою найбільше висловилися про потреби класні
керівники віком 41-50 років, їхня частка складає 33,1 % від загальної
сукупності, за ними розташувалися учителі віком 31-40 років (28,7 %).
Найменше про потреби заявили вчителі віком до 30 років (8,2 %) і після
60 років (6,8 %). (рис. 69).
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поселеннях більшість (70,4 %) заступників директора підвищувала
свій фаховий рівень з цієї тематики.
Схожа ситуація склалася і серед класних керівників 8, 9 класів: у
сільській місцевості 58,3 % ніколи не проходили навчання щодо
профорієнтаційних питань, у містах – упродовж серпня-вересня 2021
року 63,7 % підвищували кваліфікацію.
Для ефективної і якісної організації профорієнтаційної роботи в
закладі освіти необхідна спеціальна підготовка – з цим погоджуються
61,6 % заступників директорів і 54,1 % класних керівників 8, 9 класів. У
сільській місцевості таких заступників директорів 68,5 % і класних
керівників 57,6 %. У містах, навпаки, 42,0 % заступників директорів і
53,5 % класних керівники 8, 9 класів вважають, що така підготовка не
потрібна.
Як бачимо ситуація з підготовкою фахових спеціалістів з
профорієнтації для ЗЗСО неоднозначна. Відповідне навчання для
фахівців-консультантів, шкільних психологів та соціальних психологів
можна здійснювати в системі інститутів післядипломної педагогічної
освіти ІППО. Для цього керівники ЗЗСО мають вчасно подавати заявки
до ІППО на проходження планового навчання своїх працівників.
Було визначено, брак яких матеріалів, інформації відчувають
заступники директорів закладів освіти і класні керівники. Це
насамперед сучасні комп’ютерні програми з профорієнтації (70,9 %),
сучасні методичні розробки з організації профорієнтаційної роботи в
школі (57,5 %), підготовлені фахівці (43,7 %) та актуальні дидактичні
матеріали профорієнтаційного спрямування (40,5 %). У сільській
місцевості заступники директорів найбільше потребують допомоги в
налагодженні співпраці з центрами кар’єри / зайнятості (72,9 %) та
проведення тематичних курсів / тренінгів (71,8 %). У міських
поселеннях – допомоги в створенні Центрів кар’єри в закладі освіти
(37,8 %) та навчання методикам професійного відбору учнів (36,8 %).
Серед класних керівників 8, 9 класів інші пріоритети – потребують
якісної і сучасної інформації профорієнтаційного спрямування (60,7 %)
та сучасних дидактичних матеріалів за тематикою (58,6 %).

1. Особливості організації профорієнтаційної роботи в закладах
загальної середньої освіти – предмет цього дослідження. Опитування
проводилося у вересні-жовтні 2021 року у форматі онлайнанкетування. Ключовим елементом вибіркової сукупності визначено
ЗЗСО. До вибірки дослідження увійшли 1 178 закладів загальної
середньої освіти. Узяли участь у дослідженні 75,9 % (894 особи)
заступників директорів та 79,7 % (1 878 осіб) класних керівників 8, 9
класів ЗЗСО від загальної кількості закладів освіти, які увійшли у
репрезентативну вибірку. З метою дотримання структури генеральної
сукупності під час обробки масиву зібраних статистичних даних було
застосовано систему вагових коефіцієнтів, розрахованих відповідно до
регіонального розрізу.
2. Профорієнтаційна робота організована у більшості (97,9 %)
закладів загальної середньої освіти. У 85,5 % ЗЗСО організацією
профорієнтаційної роботи займаються класні керівники. У сільській
місцевості цей обов’язок здебільшого (77,0 %) покладено на вчителя. У
міських поселеннях організацією профорієнтаційної роботи
займаються соціальні педагоги (44,7 %). Для ознайомлення учнів з
профорієнтаційними питаннями у більшості ЗЗСО обмежуються
використанням інформаційних роздаткових матеріалів для учнів
(91,4 %) та інформаційних стендів (84,0 %). Більшість (60,9 %) таких
закладів функціонують в сільській місцевості. Лише 25,0 % закладів
освіти мають у своєму розпорядженні комп’ютерні програми з
переліком і характеристикою професій, доступні для учнів на шкільних
комп’ютерах. 43,0 % закладів освіти використовує можливості
сучасних інформаційних технологій, маючи профорієнтаційні сторінки
на сайті ЗЗСО. Отже, можна констатувати, що ЗЗСО починають
використовувати сучасні інформаційні технології для активізації
профорієнтаційної роботи серед учнів. Водночас все ще вагомою є
орієнтація на застарілі форми роботи, як от наочні інформаційні
стенди, що пояснюється нестачею комп’ютерних програм
профорієнтаційного змісту. Така ситуація призводить до системного
відставання професійної орієнтації учнів від запитів ринку праці у
більшості опитаних шкіл.
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3. Майже у половини (47,4 %) ЗЗСО частота організації
різноманітних заходів профорієнтаційного спрямування становить
кілька разів на рік. У 10,0 % закладів освіти профорієнтаційні заходи не
проводяться ніколи або майже ніколи.
Близько половини (48,5 %) ЗЗСО започатковує проведення
профорієнтаційних заходів в основній, а більше третини (36,3 %) – у
початковій школі. У сільській місцевості більшість ЗЗСО починають
профорієнтаційну роботу в основній (56,8 %) та старшій (69,9 %)
школі, у міських поселеннях (41,0 %) – у початковій школі.
Майже у половні закладів освіти респонденти вважають, що
профорієнтаційну роботу бажано розпочинати з 4 (37,3 %) або з 8
(35,4 %) класів.
Автори цього дослідження дотримуються думки, що професійна
орієнтація повинна носити наскрізний характер і запроваджуватись на
всіх рівнях повної загальної середньої освіти. Профорієнтаційна
тематика повинна відображатися в освітніх програмах та фіксуватися у
навчальних планах ЗЗСО.
4. На сьогодні в Україні функціонують інституції, які опікуються
питанням організації профорієнтаційної роботи. Йдеться про центри
кар’єри і центри зайнятості. Наразі вони могли б відігравати вагому
роль в організації системи профорієнтації в Новій українській школі.
Більшість (80,3 %) ЗЗСО не мають в межах пішого доступу центру
кар’єри. Серед тих ЗЗСО, біля яких є центри кар’єри, дві третини
(65,9 %) функціонують в міських поселеннях. Більшість ЗЗСО (79,7 %)
обмежується запрошенням представників Центру в заклад освіти для
зустрічей з учнями. У міських поселеннях такий тип співпраці
пріоритетний (80,0 %). У сільській місцевості пріоритетом є
використання
методичних
матеріалів
для
вчителів
з
профорієнтаційної тематики (52,5 %). Напрями співпраці з центрами
зайнятості також обмежуються запрошенням їх представників для
зустрічі з учнями (78,2 %). Лише 12,2 % ЗЗСО у рамках співпраці з
Центром організовують консультації для своїх учителів з методик
організації профорієнтаційної роботи. Отже можна зазначити, що
організація профорієнтаційної роботи в основному покладається на
власне заклад освіти, обмежуючи використання ресурсів центрів, які
професійно займаються цими питаннями і могли б суттєво покращити
стан профорієнтаційної роботи в ЗЗСО.
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5. Педагогіка партнерства як один із принципів Нової української
школи відкриває можливості для налагодження співпраці між ЗЗСО і
батьками учнів, зокрема в питанні профорієнтаційної роботи. Заклади
освіти
(74,2 %)
залучають
батьків
учнів
до
організації
профорієнтаційних заходів. Майже дві третини (62,1 %) тих, хто
залучає батьків до організації профорієнтаційних заходів, працюють у
закладах освіти сільської місцевості. Серед респондентів дослідження
найбільше таких, які залучають батьків учнів до організації й
проведення екскурсій на виробництва (68,6 %). У міських поселеннях
таких найбільше (44,0 %), у сільській місцевості більшість (59,5 %)
запрошують батьків різних професій на загальні збори. Отже певна
співпраця закладів освіти з батьками в рамках організації
профорієнтаційної роботи у більшості налагоджена, але напрями такої
співпраці досить обмежені.
6. На думку респондентів цього дослідження, профорієнтаційний
зміст найкраще відображено в освітніх програмах: оцінку «5»
(відображено повною мірою) виставили 9,7 % респондентів. Найгірша
ситуація з підручниками: лише 5,9 % опитаних поставили «5» за стан
відображення в них профорієнтаційного змісту.
Окрім навчально-методичної літератури, в якій відображається
профорієнтаційний зміст, учителі користуються й іншими джерелами
інформації з цієї тематики. Три чверті (75,5 %) класних керівників 8, 9
класів інформацію профорієнтаційного спрямування беруть з
Інтернету. Лише 1,2 % користуються інформацією від Центрів кар’єри,
серед цих респондентів 56,1 % працюють в міських поселеннях. У
сільській місцевості пріоритет – рекрутингові сайти (65,8 %) й
Інтернет (58,9 %).
Хто й що найсуттєвіше впливає на професійний вибір учня, до
яких джерел він найчастіше звертається, щоб отримати відповіді на
важливі для подальшого життя питання ? Більшість учнів (86,3 %)
послуговуються порадами батьків під час вибору подальшого профілю
навчання. Лише 11,2 % учнів користуються можливостями закладу
освіти з цього питання. Це дозволяє припустити: по-перше, у закладах
освіти профорієнтаційна робота розвинута на неналежному рівні; подруге, учні не достатньо довіряють організованій у ЗЗСО
профорієнтаційні роботі; по-третє, профорієнтаційна робота в закладі
освіти має низьку ефективність.
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У сільській місцевості більше половини учнів (55,9 %) отримують
необхідну інформацію профорієнтаційного змісту з Інтернету, в містах
більшість учнів (51,5 %) – послуговуються порадами психолога або
кар’єрного консультанта.
7 Самооцінка педагогічних працівників під час заповнення анкет
дослідження, безумовно, має суб’єктивний характер, проте відображає
їх ставлення до досліджуваних питань. Як «менше високу» оцінюють
ефективність організованої з ЗЗСО профорієнтаційної роботи
більшість респондентів (57,0 %), як «високу» – 21,8 %. Діаметрально
протилежними є думки респондентів міських поселень і сільської
місцевості щодо результативності профорієнтаційної роботи: так
високо результативною її вважають більшість 58,7 % у міських
поселеннях, натомість 69,4 % респондентів сільської місцевості
оцінюють її як низько ефективну.
Класні керівники 8, 9 класів і в оцінці ефективності організованої
ними в класі профорієнтаційної роботи також досить обережні. А саме
більше половини (55,4 %) оцінюють її як «менш високу». І лише чверть
(23,2 %) респондентів наголошують на високій ефективності їхньої
профорієнтаційної роботи в класі. Отже, як у закладах освіти, так і 8,
9 класах ефективність профорієнтаційної роботи оцінена більшістю
респондентів як «менш висока».
8. Значна частина (40,4 %) ЗЗСО не має працівника психологічної
служби / кар’єрного консультанта. У решті закладів освіти, у яких є
працівники психологічної служби, лише третина (30,1 %) з них
підвищувала кваліфікацію з питань організації профорієнтаційної
роботи. Інша майже третина (29,5 %) ніколи не відвідувала заходи
підвищення кваліфікації з організації профорієнтаційної роботи. У
сільській місцевості заклади освіти, в яких відсутній працівник
психологічної служби / кар’єрний консультант, сягають 78,0 %, це в 3,5
рази більше, ніж у закладах освіти міських поселень.
Серед заступників директорів також більшість (77,4 %) ніколи не
підвищували кваліфікацію з питань організації профорієнтаційної
роботи в ЗЗСО. Більшість (69,8 %) таких заступників працює у закладах
освіти сільської місцевості, що у 2,3 рази більше, ніж у закладах освіти
міських поселень.
Серед класних керівників 8, 9 класів менше третини (29,1 %)
підвищували кваліфікацію з питань організації профорієнтаційної
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роботи в ЗЗСО. Більшість (62,7 %) таких вчителів працюють у закладах
освіти міських поселень. Отже можна зробити висновок, що на сьогодні
більшість респондентів дослідження організовують профорієнтаційну
роботу в закладах освіти інтуїтивно, не маючи необхідних
компетентностей.
9. Аналіз відповідей респондентів дозволяє виокремити потреби
педагогічних працівників для результативної і якісної організації
профорієнтаційної роботи. Для заступників директорів найбільш
бажаними є наступні:
 сучасні комп’ютерні програми з профорієнтації (70,9 %),
 сучасні методичні розробки з організації профорієнтаційної
роботи в школі (57,5 %),
 відповідні фахівці (43,7 %);
 актуальні
дидактичні
матеріали
профорієнтаційного
спрямування (40,5 %).
Потреби ЗЗСО сільської місцевості та міських поселень дещо
різняться. У сільській місцевості ЗЗСО найбільше потребують допомоги
у налагодженні співпраці з центрами кар’єри / зайнятості (72,9 %) та
тематичних курсів / тренінгів (71,8 %). У закладах освіти міських
поселень актуальними є допомога у створенні Центрів кар’єри в
закладі освіти (37,8 %) та навчання методик професійного відбору
учнів (36,8 %). Як бачимо, сільська місцевість порівняно з міськими
поселеннями, більше відчуває невпевненість у власних силах і
потребує зовнішньої підтримки, на відміну від міських поселень, в яких
педагогічні працівники висловлюють бажання саме в закладі освіти
налагоджувати ефективну систему профорієнтації. Цей висновок
підтверджують і 50,7 % класних керівників 8, 9 класів міських ЗЗСО, які
головною потребою вказують організацію заходів з підвищення
мотивації педагогічного колективу для проведення профорієнтаційної
роботи.
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Загальні рекомендації

65

За результатами базового моніторингового дослідження щодо
професійної орієнтації учнів у закладах ЗСО сформульовано
рекомендації для покращення процесу організації системної
профорієнтаційної роботи в ЗЗСО відповідно до положень, викладених
в законі України «Про освіту», в Концепції «Нова українська школа».
1. Інститутам післядипломної педагогічної освіти варто розробити
сучасні методичні рекомендації щодо організації профорієнтаційної
роботи в ЗЗСО, які відповідатимуть запитам та інтересам учнів та
відображатимуть потреби сучасного ринку праці.
2. Інститутам післядипломної педагогічної освіти, закладам загальної
середньої освіти розробити програму профорієнтаційної роботи,
виходячи з відповідності між цілями, змістом і очікуваними
результатами навчання.
3. Закладам загальної середньої освіти на шкільному сайті
організувати медійну підтримку щодо свідомого вибору учнями
майбутньої професії.
3. Закладам загальної середньої освіти активно використовувати
ресурси центрів кар’єри і центрів зайнятості.
4. Директорам ЗЗСО мотивувати педагогічних працівників,
відповідальних за організацію профорієнтаційного напряму роботи, до
підвищення профорієнтаційної обізнаності для допомоги учням у
формуванні індивідуальної освітньої траєкторії для подальшої
професійної самореалізації.
5. Організувати для вчителів тематичні тренінги / онлайн-курси з
питань організації профорієнтаційної роботи в закладах освіти /
класах:
 Методика розробки профорієнтаційних заходів;
 Упровадження різноманітних психологічних (та здібностей)
тестів для визначення професійного спрямування здобувачів
освіти, їхніх здібностей і нахилів;
 Особливості профорієнтаційної роботи з урахуванням віку
учня.
6. Розробити комп’ютерні програми профорієнтаційного спрямування:

Ознайомлення з професіями, зокрема новими (для всіх
вікових категорій учнів);
 Психологічні тести для учнів для визначення професійного
спрямування;
 Шаблони профорієнтаційних заходів (для всіх вікових
категорій учнів).
8. Передбачити в ЗВО педагогічного напряму підготовку кар’єрних
консультантів.
9. Передбачити в навчальному процесі ЗВО педагогічного напряму
тематичні модулі / курси з профорієнтаційного змісту.
10. Продовжити загальнодержавний моніторинг щодо професійної
орієнтації учнів у закладах ЗСО. Зосередити увагу на наступному етапі
дослідження на питанні наявності в ЗЗСО навчальних лабораторій,
предметних кабінетів для проведення лабораторних робіт та
практичних занять, науково-творчих робіт тощо.
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Додатки
Додаток 1
Розподіл заходів з профорієнтації за періодичністю їх організації
в ЗЗСО (за відповідями заступників директорів)
Періодичність організації заходів
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Тематики заходів з
профорієнтації

67

Екскурсії до
Служби зайнятості
Екскурсії на
підприємства й
організації
Консультації для
батьків з вибору
закладу професійної
(професійнотехнічної) / вищої
освіти для їхніх
дітей
Консультації для
батьків з вибору
профілю / напряму
навчання для їхніх
дітей
Відвідування днів
відкритих дверей у
закладах
професійної
(професійнотехнічної) / вищої
освіти
Тематичні заходи
(тижні професій)
Тестування
інтересів і
здібностей
загальнокласні
Зустрічі з
представниками
різних професій
Тестування
інтересів і
здібностей
індивідуальні

Кілька
разів на
тиждень

Кілька
разів на
місяць

Кілька
разів на
рік

Кілька
разів на
семестр

Ніколи
або
майже
ніколи

0,4%

1,2%

41,0%

12,8%

44,6%

100%

0,5%

3,9%

55,0%

22,9%

17,7%

100%

0,6%

4,8%

58,5%

25,1%

10,9%

100%

0,7%

4,9%

58,2%

27,1%

9,0%

100%

0,7%

3,9%

56,9%

21,0%

17,6%

100%

0,7%

4,4%

49,7%

30,8%

14,3%

100%

0,8%

9,2%

47,6%

39,3%

3,1%

100%

0,9%

6,5%

52,5%

33,9%

6,2%

100%

1,2%

10,3%

44,4%

38,0%

6,0%

100%

Усього

2,9%

22,7%

25,1%

48,8%

0,5%

100%

3,8%

19,0%

33,0%

35,7%

8,5%

100%

Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | 2021 р.

Профорієнтаційні
бесіди
загальнокласні
Індивідуальні
професійні
консультації для
учнів
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Додаток 2
Розподіл заходів з профорієнтації за періодичністю залучення
учнів класу до їх організації у класі
(за відповідями класних керівників 8, 9 класів)
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Тематики заходів з профорієнтації
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Екскурсії до Служби
зайнятості
Екскурсії на підприємства й
організації
Зустрічі з представниками
різних професій
Відвідування днів відкритих
дверей у закладах
професійної (професійнотехнічної) / вищої освіти
Індивідуальні тестування з
профпридатності учнів
Консультації для батьків з
вибору закладу професійної
(професійно-технічної) /
вищої освіти для їхніх дітей
Консультації для батьків з
вибору профілю / напряму
навчання для їхніх дітей
Тематичні заходи (тижні
професій)
Індивідуальні професійні
консультації для учнів з
психологом/ кар’єрним
консультантом
Профорієнтаційні бесіди

Кілька
разів на
тиждень

Періодичність організації заходів
Кілька
Кілька
Кілька
Кілька
разів на разів на разів на разів на
місяць тиждень семестр тиждень

Усього

1,1%

4,9%

31,7%

13,6%

48,8%

100%

2,1%

4,5%

54,7%

20,5%

18,2%

100%

2,9%

7,2%

52,1%

29,7%

8,2%

100%

2,9%

4,8%

43,3%

19,3%

29,8%

100%

3,5%

10,8%

40,6%

37,1%

8,1%

100%

3,8%

8,0%

47,0%

27,9%

13,3%

100%

4,1%

8,4%

47,5%

30,8%

9,2%

100%

4,2%

10,9%

40,6%

32,4%

11,8%

100%

4,3%

17,7%

26,8%

34,7%

16,5%

100%

8,3%

28,7%

18,8%

43,9%

0,3%

100%

