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           Сучасні дослідники, такі як:  Л. Холод[3, с.9], А. Уколова [2, с.17] - називають 

актуальний стан розвитку ринку праці «ситуацією ножиць», яка обумовлена 

невідповідністю актуальних потреб ринку праці та особливостями підготовки кадрів 

вищої школи України. За даними Державної служби зайнятості України станом на 

01.01.2008 та 01.01.2009 роки реальний попит на економістів становив у 2009 році 257 

місць, а пропозиція – 8829 осіб; на юристів – 101 та 2308 відповідно; на психологів – 59 

та 485 відповідно; на соціологів – 2 та 76 відповідно [1]. Більшість навчальних закладів, 

діючи за законами "виживання", а не адаптації до ринку праці, продовжують 

збільшувати кількість студентів за даними спеціальностями, а ринок праці не потребує 

подібних спеціалістів в такому великому обсязі. Молодим фахівцям різних профілів 

навчання виявляється досить складно (а часом і неможливо) реалізувати свої 

професійні навички після здобуття вищої освіти. Інертність розвитку системи вищої 

освіти «не встигає» за динамічним розвитком ринку праці, його швидкою 

переорієнтацією і актуальними віяннями. Вирішити дану проблему на глобальному 

рівні досить складно, проте слід починати з першопричин. Однією з таких є наявність 

стереотипів про престижні і непрестижні професії, які формуються у молоді ще за 

шкільною партою. В рамках проведення незалежного зовнішнього тестування 

можливості вибору професії у сучасних школярів зростають, а поінформованість про 

реальний стан ринку праці в перспективі сприяє нівеляції «ситуації ножиць». 

У свою чергу, викликає занепокоєння той факт, що згідно з даними досліджень 

Титаренко О.І. (практичний психолог Центру профконсультації та практичної 

психології при Центрі трудової підготовки та професійної орієнтації молоді 

м.Мелітополя) старшокласники намагаються передбачити своє майбутнє, не 

замислюючись, як досягти бажаної мети, образи майбутнього орієнтовані не на процес 

розвитку, а на результат, тобто професію, яка оцінюється з позиції престижна - 



непрестижна. Так, спостерігається парадоксальна ситуація - серед спеціальностей, які 

користуються найбільшим попитом, протягом 2008-2011 років постійно зростає 

зацікавленість юридичними, гуманітарними та філологічними спеціальностями, 

спеціалістами з яких перенасичено ринок праці, проте стрімко падає інтерес до 

інформаційних технологій, які є одними з найперспективніших і затребуваних 

сучасним суспільством. 

 Згідно з результатами вивчення рівня задоволення потреб учнівської молоді 

(випускників 9 класів-учнів 10 класів) м.Мелітополя протягом трьох років незмінно 

високим залишається показник дітей, для яких обраний профіль навчання в 10 класі не 

є оптимальним (2009-2010 – 53%, 2010-2011 – 49%, 2011-2012 – 54%) та зростає 

показник підлітків, для яких обрана спеціалізація у Центрі трудової підготовки та 

професійної орієнтації молоді не є оптимальною ((2009-2010 – 54%, 2010-2011 – 58%, 

2011-2012 – 69%). Незважаючи на високий попит на спеціалістів з біотехнологій, 

інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному ринку праці, потреби учнів 10 

класів у природничо-математичному профілі реалізовано лише на 40%. Статистичні 

дані м. Мелітополя підтверджують всеукраїнські  тенденції у сфері професійного 

самовизначення молоді. 

Тільки системне забезпечення процесу професійної орієнтації сприятиме 

усвідомленому вибору профілю навчання у старших класах загальноосвітніх 

навчальних закладів, що призведе, у свою чергу, до усвідомленого та зваженого вибору 

професії.  

Таким чином, проект «ProfУСПІХ: стратегія професійного вибору» є 

актуальним й необхідним для орієнтації старшокласників у сучасному світі професій. 

Мета проекту 

 Локальне вирішення «ситуації ножиць» у сфері професійного самовизначення 

учнів 9-10 класів на прикладі Мелітопольського освітнього середовища.  

 Розвиток соціальної компетентності учнів 9-10 класів м.Мелітополя.  

Цільова аудиторія проекту: 

1) учні 8 (1117), 9 (1196), 10 (695) класів 19 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ 

ступенів м.Мелітополя та їх батьки; 

2) 19 психологів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів м.Мелітополя; 



3) 84 класні керівники загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів 

м.Мелітополя; 

Залучені сторони: 

1) Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області 

2) Студентське наукове товариство соціологічного факультету ХНУ імені В. Каразіна. 

Усі заплановані етапи проекту є складовими однієї системи, взаємопов’язані та 

деякою мірою взаємозалежні. Проект «ProfУСПІХ: стратегія професійного вибору» 

передбачає виконання роботи паралельно з безперервним аналізом отриманих 

результатів і корекцією попередніх етапів роботи. У кожному етапі розвитку проект 

проходить цикл, що повторюється: Планування – Реалізація – Перевірка – Оцінка 

(Plan-Do-Check-Act Cycle). Саме такий підхід до реалізації проекту забезпечує 

зниження ризиків на ранніх стадіях проекту, організацію ефективного зворотного 

зв’язку, безперервне ітеративне тестування та реальну оцінку поточного стану проекту.  

З іншого боку, система інтерактивних методів роботи зі школярами сприяє 

інтенсифікації профорієнтаційної роботи у місцевих школах, що, у свою чергу, 

обумовлює більш свідомий підхід учнів до визначення власного професійного 

майбутнього, оскільки саме робота зі школярами (як потенційними абітурієнтами) 

сприяє недирективному та «м'якому» вирішенню «ситуації ножиць».  

Соціальний, інституційний вплив проекту 

Для цільової аудиторії проекту – кожен учень отримує індивідуальну 

професійну консультацію та підтримку on-line, що сприяє більш усвідомленому 

підходу до вибору майбутньої професії та профілю навчання. 

На рівні навчального закладу – комплектування профільних класів та 

спеціалізованих груп у Центрі профконсультації та практичної психології відповідно до 

здібностей та потреб учнів і соціального запиту суспільства. 

На рівні освітніх послуг – розвиток соціальної компетентності учнів 9-10 класів 

м.Мелітополя, складовими якої є такі аспекти: мотивація; комунікація; соціальний 

інтелект, який надає змогу орієнтуватись та взаємодіяти з соціумом; знання основ 

економічних законів; ціннісні орієнтації; прагнення до самовдосконалення. 

На рівні соціуму - сприяння нівелюванню «ситуації ножиць», відповідність 

особливостей підготовки кадрів вищої школи України актуальним запитам ринку праці; 



на рівні професійної структури українського суспільства – ребрендінг сучасних 

професій на ринку праці для подолання диспропорцій у підготовці кадрів.  

Пролонгована дія проекту 

 Після завершення проекту продовжує функціонувати апробована система спільної 

діяльності психологічної служби, управління освіти та ВНЗ щодо професійного 

самовизначення учнів 9-10 класів. 

 Учні 9-10 класів користуватимуться Індивідуальним планом професійного 

самовизначення «Стратегія майбутнього»,  який впроваджуватиметься в практику 

згідно з Методичними рекомендаціями класним керівникам. 

 Подальше функціонування групи «ProfУСПІХ» ВКонтакте. 

 Eлектронна брошура «Профіль професій», розміщена ВКонтакте, яка містить 

системний аналіз ринку праці в Україні, думки експертів тощо. 

 Узагальнення досвіду роботи над проектом. 

 Поширення  досвіду роботи на різноманітних педагогічних конференціях, 

семінарах, форумах тощо. 

 Мелітопольський «кейс» може отримати подальший розвиток у різних регіонах 

України. 

Результати проекту 

Проект було реалізовано за підтримки Британської Ради в Україні. Завдяки чітко 

спланованій системі профорієнтаційної діяльності, яка включала в себе такі етапи:  

 обстеження учнів 9 класів за профдіагностичними тестами (охоплено 1015 учнів 

9 класів); 

 індивідуальні профконсультації учнів 9 класів (проведено 264 консультації); 

 консультування класних керівників та адміністрації шкіл (проведено 27 

консультацій); 

 проведення мобільних психологічних тренінгів (проведено 9 виїзних тренінгів); 

 моніторинг рівня реалізації професійного вибору (охоплено 959 випускників 9 

класів); 

 Жива бібліотека (проведено 6 Живих бібліотек, охоплено 598 учнів 10 класів, 

запрошено  36 «живих книг»-професіоналів своєї справи;  

 дистанційна ділова гра «ProfQuest» (охоплено 1117 учнів 9 класів); 

 створення групи «ProfУСПІХ» ВКонтакте; 



 діяльність дистанційної творчої групи  психологів, студентів та учнів (12 

учасників); 

 моніторинг рівня соціальної компетентності учнів (233 учня 10 класів) –  

було досягнуто поставлені цілі проекту, а саме: 

 Локальне вирішення «ситуації ножиць» у сфері професійного самовизначення 

учнів 9-10 класів на прикладі Мелітопольського освітнього середовища.  

Найважливішими критеріями ефективності вищезазначеної мети є 

комплектування профільних класів у школах та спеціалізованих груп у Центрі 

профконсультації та практичної психології відповідно до здібностей та потреб учнів і 

соціального запиту суспільства та вибір випускниками 9 класів профілю навчання, 

адекватного запитам та здібностям учнів. Так, протягом трьох років незмінно низьким 

залишався показник дітей, для яких обраний профіль навчання в 10 класі є 

оптимальним, проте у 2012 році ця негативна тенденція почала змінюватись завдяки 

реалізації даного проекту – 47% (2009-2010), 51% (2010-2011), 36% (2011-2012), 46% 

(2012-2013). Відповідність вибору спеціальності у ЦТПтаПОМ - 41% (2009-2010), 42% 

(2010-2011), 31% (2011-2012), 33% (2012-2013), спеціальності у технікумі/училищі - 

43% (2009-2010), 50% (2010-2011), 50% (2011-2012), 52% (2012-2013). 

 Розвиток соціальної компетентності учнів 9-10 класів м.Мелітополя.  

Складовими соціальної компетентності є шість аспектів: мотивація; комунікація; 

соціальний інтелект, який надає змогу орієнтуватись та взаємодіяти з соціумом; 

самоменеджмент або знання основ економічних законів; ціннісні орієнтації; прагнення 

до самовдосконалення. Результати вхідного та вихідного моніторингу рівня розвитку 

соціальної компетентності учнів 9-10 класів за вищезазначеними аспектами 

продемонстрували позитивну динаміку. Так, значно підвищилась мотивація (високий 

рівень зріс з 31% до 72%, низький знизився з 18% до 8%). Також спостерігається 

підвищення комунікації (високий рівень зріс з 35% до 57%, низький знизився з 10% до 

7%) та самоменеджменту (високий рівень зріс з 22% до 42%, низький знизився з 23% 

до 15%). Аналізуючи соціальний інтелект, можна відзначити таку його складову, як 

навички взаємодії (високий рівень зріс з 41% до 59%, низький знизився з 19% до 8%). 

Незначних змін зазнали ціннісні орієнтації підлітків (параметр «добра освіта» зріс з 7% 

до 10%). 



Окремо слід зазначити умотивованість та зацікавленість ЗМІ у сприянні 

нівеляції «ситуації ножиць» шляхом інформаційного забезпечення перебігу «Живої 

бібліотеки». У свою чергу, висвітлення необхідності зваженого підходу до вибору 

майбутньої професії та надання неупередженої об’єктивної інформації з перших рук в 

ЗМІ (наклад «Мелитопольских ведомостей» 28.500 примірників щотижня, наклад 

«Мелитопольских вестей» - відповідно 25.000) підвищив обізнаність громади про 

проблему, що також посприяло більш усвідомленому підходу до вибору майбутньої 

професії та профілю навчання. 

         Таким чином, методичний кейс реалізації проекту є результативним і може бути 

застосований на рівні державної системи освіти. Підсумки роботи методичного 

кабінету щодо реалізації проекту «ProfУСПІХ: стратегія професійного вибору» є 

актуальними для сучасної освіти, сприяють комплексному психолого-педагогічному 

супроводу професійного самовизначення і розвитку соціальної компетентності 

старшокласників та заслуговують поширення. 
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