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НАПРЯМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

Сучасні особливості ринку праці України гостро потребують професійно мобільних 

людей, які здатні успішно й ефективно знаходити й реалізувати себе у суспільстві. 

Необхідність підготовки та перепідготовки до професійного самовизначення задекларована в 

Законі України «Про зайнятість населення». У положенні про Державну службу занятості 

підкреслюється, що система профорієнтаційної роботи повинна бути спрямована на 

реалізацію здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та 

інших  чинників, що впливають на вибір професії або на зміну трудової діяльності.  

У роботах О. Безпалько, C.Кобзар, І.Мачуської, Г. Омельченко, Н. Полько, 

C.Чистякової пррофесійна орієнтація розглядається як цілісна система, яка складається з 

взаємозв᾽язаних компонентів, об᾽єднаних спільністю цілей і єдністю управління: професійна 

освіта, професійна інформація, професійна активізація, професійна психодіагностика, 

професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація і професійне виховання. 

Ці напрями реалізуються і в Державній службі зайнятості (службі).  

Послуги з профорієнтації в Державній службі зайнятості надаються всім соціальним 

групам та віковим категоріям осіб, які звернулись до служби, та роботодавцям щодо 

профвідбору кадрів на їх замовлення. 

Для оптимізації профорієнтаційної роботи в службі створюються такі передумови 

розвитку професійної орієнтації: спрямованість системи професійної орієнтації населення, 

зокрема молоді, яка навчається, на поточні та перспективні потреби ринку праці; посилення 

зв᾽язків між підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами щодо 

проведення профорієнтації; проведення системної профорієнтації учнів випускних класів 

загальноосвітніх навчальних закладів на вибір професій, затребуваних на ринку праці 

України; модернізація форм роботи з різними категоріями населення, застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у професійній орієнтації.  

Також в службі проводяться спільні профорієнтаційні, інформаційн заходи з 

представниками органів влади, освіти, центрів соціальних служб для молоді, роботодавців, 

органів пробації, об᾽єднаних територіальних громад, громадських організацій, благодійних 

фондів, волонтерських ініціатив. Основними суб᾽єктами впливу профорієнтаційної роботи є: 

інваліди, учасники АТО, учнівська молодь та їх батьки, випускники професійно-технічних та 

закладів вищої освіти, мешканці ОТГ. 

Таким чином, створена система профорієнтації дозволяє підвищити 

конкурентоспроможність населення відповідно до потреб ринку праці. До подальших 

розробок відносимо розробку профорієнтаційної технології відповідно до віку і проблем 

населення. 
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ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 

Останнім часом усе більше здобувачів загальної середньої освіти проявляють 

девіантну поведінку. За даними статистики Державної судової адміністрації України у 

2017 р. у судах першої інстанції перебувало на розгляді 6 408 кримінальних проваджень 


