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Роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та експериментальній перевірці 

комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації та 

провадження профорієнтаційної роботи зі здобувачами загальної середньої освіти з 

урахуванням гендерного аспекту. Запропоновано відповідну технологію соціально-

педагогічної діяльності з профорієнтації здобувачів загальної середньої освіти та 

результати її апробації. 

Ключові слова: комплекс засобів професійної підготовки, професійна орієнтація з 

урахуванням гендерного аспекту, технологія, експеримент, заклади загальної середньої 

освіти, майбутні соціальні педагоги. 

 

The article is devoted to the theoretical substantiation and experimental verification of the 

complex of vocational training tools for future social educators to the organization and 

implementation of career guidance work with the students of General secondary education, taking 

into account the gender aspect. The corresponding technology of social and pedagogical activity on 
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career guidance of students of the General secondary education and results of its approbation is 

offered. 

Key words: complex of means of professional training, professional orientation taking into 

account gender aspect, technology, experiment, institutions of General secondary education, future 

social educators. 

 

Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні умови вимагають від кожної 

особистості уміння самостійно та усвідомлено приймати рішення щодо професійного 

визначення та вибору і нести за них відповідальність. Завдання розвитку цих якостей 

покладається більшою мірою на систему освіти, що у свою чергу передбачає професійну 

готовність соціальних працівників до профорієнтаційної діяльності, вимагає впровадження 

інноваційних профорієнтаційних засобів, розроблених на засадах сучасної науки та 

практики, враховуючи потреби, інтереси, мотиви як окремої особистості, так і вимоги 

суспільства. На сучасному етапі розвитку української держави особлива увага приділяється 

загальним питанням розробки змісту теоретичної і практичної підготовки соціальних 

працівників, соціальних педагогів, практичних психологів, визначенню провідних знань, 

умінь та функцій їх діяльності. Водночас, означені напрями підготовки фахівців на практиці 

практично не забезпечують реалізацію принципу гендерної рівності при формування 

компетенцій в означеній площині серед здобувачів освіти, що навчаються у закладах 

загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Аналіз остатніх досліджень і публікацій. Важливе теоретичне і практичне значення 

мають праці, присвячені розкриттю особливостей побудови профільної школи, специфіці 

професійної орієнтації учнівської молоді в сучасних умовах Е. Зеєра, Л. Йовайши, 

О. Мельника, М. Піддячого, О. Пилипчука, В. Сидоренка, І. Уличного, М. Янцура та інших. 

Непересічну теоретично-практичну значущість мають дослідження іноземних учених в таких 

аспектах: вплив системи ціннісних орієнтацій особистості на професійне самовизначення 

(Д. Берлінгер, Д. Брупер, К. Вальтер, Р. Вільямс, Р. Інглегарт, М. Кон, Н. Кейдас, С. Кейні, 

А. Маслоу, С. Ньюмен, К. Роджерс, Б. Скіннер, Т. Терман, Э. Торвдайк, Г. Хіпд та інші); 

форми і методи організації навчального процесу з метою підготовки учня до професійного 

самовизначення (Д. Адаме, Р. Брунер, АДж. Конанг, В. Никліс, М. Ритлук, Р. Сліппері, 

X. Фукс, В. Цифройнд та інші). Низка сучасних досліджень Т. Бобко, М.  Коляновської, 

А. Назарчука, В.  Туляєва присвячена розкриттю ефективних профорієнтаційних технологій 

у підготовці школярів до професійного самовизначення в умовах розбудови сучасної школи. 

З огляду на вищезазначені напрями теоретико-прикладних досліджень провідних вчених 

проблемою дослідження визначено підготовку майбутніх соціальних педагогів до організації 

профорієнтаційної роботи зі здобувачами загальної середньої освіти, що навчаються у  ЗЗСО 

з урахуванням гендерного аспекту. 

Невирішені складові загальної проблеми. Проведений теоретичний аналіз наукових 

праць з проблеми дослідження й ознайомлення з сучасною практикою професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації профорієнтаційної роботи з 

урахуванням гендерного аспекту свідчить про існування низки суперечностей:  

 між визнанням за професійною спрямованістю провідної ролі в майбутньому 

особистісно-професійному становленні здобувачів загальної середньої освіти і 

недостатнім рівнем розробленості науково-методичного забезпечення розвитку їхньої 

професійної спрямованості;  
 між необхідністю професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів в освітньому 

процесі щодо організації та здійснення ними профорієнтаційної роботи зі здобувачами 

загальної середньої освіти на засадах гендерної рівності та відсутністю розробленої 

системи їхньої практичної підготовки до здійснення відповідного виду професійної 

діяльності.  
Формулювання цілей статті. Враховуючи виявлені суперечності, результати аналізу 

педагогічної і психологічної літератури з проблеми, а також сучасної практики підготовки 
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фахівців соціальної галузі у закладах вищої освіти, було визначено мету дослідження, що 

полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці комплексу 

засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації та провадження 

профорієнтаційної роботи зі здобувачами загальної середньої освіти з урахуванням 

гендерного аспекту в умовах закладів загальної середньої освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначають О. Шапран та 

О. Симоненко, однією зі складових професійної діяльності соціальних педагогів є оволодіння 

основами профорієнтаційної роботи та формування практичних умінь її здійснення. 

Профорієнтація є складною науково-практичною системою роботи, оволодіння якою 

дозволяє соціальному педагогу проводити професійно-інформаційну та професійно-

консультаційну роботу. Завдання практичної профорієнтації визначають сьогодні значну 

потребу психологічного вивчення професій і особистісних якостей майбутнього фахівця, 

потребують відповідної підготовки кваліфікованих кадрів [1, с. 38]. При цьому одну з 

головних ролей повинна відігравати гендерна спрямованість профорієнтації.  

В. Лозовецька розглядає поняття «професійна орієнтація» багатоаспектним та таким, 

що спрямоване на досягнення збалансованості між професійними інтересами та 

можливостями людини за гендерною спрямованістю і потребами суспільства в конкретних 

видах трудової діяльності та покликаним сприяти цілеспрямованому розвитку особистості, 

здібностей людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню 

здоров’я [2, с. 50]. 

З метою удосконалення організації профорієнтаційної роботи зі здобувачами 

загальної середньої освіти з урахуванням гендерного аспекту було розроблено відповідну 

технологію профорієнтації старшокласників, що представляє собою сукупність методів, 

прийомів, певну програму дій соціального педагога, які використовуються в практичній 

діяльності для досягнення успіху у вирішенні завдань щодо формування їхньої професійної 

спрямованості. 

Для впровадження технології було обрано здобувачів загальної середньої освіти, що 

навчаються у 9 та 11 класах Безлюдівського юридичного ліцею імені Героя Радянського 

Союзу І.Я. Підкопая Харківської районної ради Харківської області. Статистичні дані, які 

було отримано після впровадження технології, засвідчили позитивні зміни рівня професійної 

самовизначеності старшокласників. Отже, було доведено необхідність застосування 

соціальним педагогом ефективних методів і технологій профорієнтації на основі урахування 

гендерної самоідентифікації здобувачів загальної середньої освіти.  

Для дослідження процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення 

діяльності з профорієнтаційної роботи здобувачів загальної середньої освіти на базі ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди було проведено аналіз навчально-методичного забезпечення, зокрема 

дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи» (у 7 семестрі 2018  - 2019 н.р. для студентів 

4 курсу), в ході якого було встановлено, що цикл професійної підготовки бакалавра містить 

розгляд переважно теоретичних аспектів профорієнтації з урахуванням гендера, в той час, як 

практична підготовка фахівців структурою програм навчальних дисциплін не 

передбачається.  

Для усунення виявлених недоліків було: запропоновано доповнення лекційних та 

семінарських занять з означеної проблематики; проведено практичні заняття, спрямовані на 

формування у майбутніх соціальних педагогів професійних компетенцій з руйнування 

гендерних стереотипів; організовано позааудиторну діяльність студентів -бакалаврів із 

залученням їх до виховних заходів; проведено моніторинг обізнаності здобувачів вищої 

освіти з питань здійснення профорієнтації серед здобувачів загальної середньої освіти 

шляхом їхнього анкетування на тему «Хлопчики - направо, дівчинки - наліво або як я бачу 

сучасну професію?». 

Ефективність розробленого комплексу засобів перевірялася в процесі проведення 

експериментального дослідження з залученням експериментальної групи здобувачів вищої 

освіти першого ступеню факультету психології та соціології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
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спеціальності 231 «Соціальна робота», гр. 42-СП, що містив три етапи. На констатувальному 

етапі було визначено рівень сформованості знань здобувачів вищої освіти про суть 

профорієнтації, гендерні стереотипи, гендерну рівність, тенденції сучасного ринку праці, 

тощо. На формувальному етапі було впроваджено комплекс засобів підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до організації профорієнтаційної діяльності зі здобувачами загальної 

середньої освіти з урахуванням гендерного аспекту. Контрольний етап передбачав 

здійснення моніторингу й аналізу результатів впровадження означеного комплексу засобів .  

Діагностика рівня сформованості когнітивного, мотиваційно-особистісного та 

діяльнісного компонентів підготовки майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної 

діяльності зі здобувачами загальної середньої освіти з урахуванням гендерного аспекту під 

час констатувального етапу дослідження дала змогу визначити, що здобувачі вищої освіти 

експериментальної та контрольної груп мають приблизно однаковий рівень підготовки, що 

дозволило розпочати формувальний етап експерименту. 

Підвищення рівня підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації 

профорієнтаційної роботи зі здобувачами загальної середньої освіти з урахуванням 

гендерного аспекту передбачало впровадження такого комплексу засобів: лекція з 

елементами використання мультимедійних технологій та ділової гри «Педагогічні умови 

використання ділових ігор у закладах вищої освіти»; бесіда з елементами використання 

мультимедійних технологій, економічна гра (бізнес-симулятор) «Використання ділових 

економічних ігор при формування підприємницької компетенції у майбутніх фахівців 

соціальної галузі». Під час реалізації елементів комплексу було акцентовано увагу на 

гендерній складовій у структурі соціальних підприємницьких компетенцій.  

Також здобувачів освіти експериментальної групи було залучено до соціально-

виховного заходу з елементами використання мультимедійних технологій «Вища освіта та 

сучасні університети», що проводився у листопаді 2018 н. р. для здобувачів загальної 

середньої освіти, що навчаються у 9 та 11 класах Безлюдівського юридичного ліцею імені 

Героя Радянського Союзу І.Я. Підкопая Харківської районної ради Харківської області. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведення повторного діагностування 

здобувачів вищої освіти контрольної та експериментальної груп, яке було здійснено під час 

контрольного етапу експериментального дослідження засвідчило, що впровадження 

розробленого комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації 

профорієнтаційної роботи зі здобувачами загальної середньої освіти з урахуванням 

гендерного аспекту вплинуло на підвищення рівня підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до цієї діяльності. Відбулося зростання відсотку здобувачів вищої освіти з високим 

і достатнім рівнями сформованості готовності до відповідного виду професійної діяльності в 

експериментальній групі. Вимірювані показники мали таку позитивну динаміку (62% 

студентів – високий рівень, 34% – середній, 4% – низький), що вказує на ефективність 

розробленого комплексу засобів.  
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