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Постановка проблеми. Профілізація освіти відкриває широкі перспективи і 

можливості для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, 

нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої 

підготовки, а також для більш успішнішого життєвого і професійного самовизначення 

старшокласників. Вона найповніше реалізує принципи гуманізації, гуманітаризації, 

особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі 

власної освітньої траєкторії. Проте разом з тим цей процес супроводжується значними 

проблемами, які необхідно розв’язувати шляхом створення оптимальних механізмів 

управління профільною системою.  

Досить важливим завданням допрофільної підготовки, яка є важливою складовою 

профільного навчання, є підготовка учнів основної школи до усвідомленого профільного 

самовизначення. Сутність цього процесу полягає в особистісному самовизначенні учнів 

відносно подальшого напряму навчання у відповідності з їх власними інтересами, 

потребами, схильностями, результатом якого виступає відносно визначений, позитивно 

емоційно забарвлений чи реалістичний план, як мінімум на три роки, складений учнем 

самостійно. В той же час 75% старшокласників, як видно із досліджень  О. Даутової,  

зазнають серйозних труднощів під час прийняття рішення щодо вибору подальшого 

навчання й працевлаштування [2, с. 165]. 

Проблема формування готовності учнів основної школи до вибору гуманітарного 

профілю навчання зумовлена зростаючою роллю гуманітарного пізнання в сучасному 

суспільстві, його світоглядним потенціалом: вивчення школярем гуманітарних предметів 

сприяє його орієнтації у світі суспільних зв’язків, пошуку зростаючою особистістю змісту 

життя, збагачує дитину духовним досвідом, націлює її на конструктивне перетворення 

оточуючої дійсності в інтересах як окремої людини, так і суспільства в цілому. 

Гуманітарна профільна освіта сприяє усвідомленню учнями цілісної картини світу, 

законів світобудови; пізнанню духовної й соціальної сутності людини в її відношеннях до 

світу, до самої себе, зв’язків людини з природою, культурою, суспільством, державою, 

іншими людьми. 

Таким чином, процес формування готовності учнів основної школи до вибору 

гуманітарного профілю навчання, яке забезпечується шляхом спеціального відбору змісту 

навчальних предметів, форм, методів, сприяє усвідомленню школярами суспільної та 

особистісної значущості гуманітарної освіти, розвитку здатностей до оволодіння 

специфічними для гуманітарної практичної діяльності знаннями, вміннями та навичками. 

Стан розробки теми. В сучасній педагогічній науці дослідженню теоретичних 

основ підготовки учнів основної школи до профільного самовизначення й навчання 

присвячено ряд наукових праць, авторами яких є О. Жафяров, Г. Левченко, В. Мадзігон, 

Є. Павлютенков, О. Петунін, А. Самодрин, Н. Ширшина та ін. В той же час вивченям 

науково-методичних засад реалізації допрофільної підготовки займаються О. Акулова, 



Н. Букіна, І. Гладка, В. Гук, О. Даутова, С. Ільїна, Є. Клімов, Л. Липова, О. Морін, 

Т. Новікова, Т. Полонська, С. Рівкіна, Г. Шорнікова та ін. 

Чимало науковців звертаються до питання впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 

на здійснення учнем професійного і профільного самовизначення. Прикладом цього 

слугують роботи Є.  Клімова та О. Даутовой. Так, зокрема, вивчаючи проблему 

професійного самовизначення особистості, Є. Клімов виділяє вісім основних факторів, які 

впливають на вибір людиною професії. До них вчений відносить: позицію батьків, 

старших членів сім’ї; позицію друзів; позицію шкільних педагогів; особисті професійні 

плани; здібності; схильності; рівень домагань на суспільне визнання; інформованість про 

професії [4, с. 235]. 

Дещо відрізняється думка О. Даутової, яка вважає, що найбільшого впливу мають: 

думки і поради батьків, психологів, профконсультантів, учителів, однолітків; бажання 

учнів продовжити навчання в тій же школі у звичному оточенні або, навпаки, бажання 

змінити школу; гарна успішність з певних навчальних предметів; інтерес до вивчення 

певних шкільних предметів, яким під час навчання в старших класах доведеться приділяти 

більше уваги; приклад старших друзів, знайомих сестер, братів інших родичів, які в свій 

час теж обрали той же напрям навчання; інтуїтивне перед чуття успіху  [2, с. 189–192].  

В той же час досі відсутня чітка класифікація груп факторів впливу на формування 

готовності учнів до вибору профілю навчання. 

Метою статті є визначення та теоретичне обґрунтування соціально-педагогічних 

факторів впливу на формування готовності учнів основної школи до вибору 

гуманітарного профілю навчання, надання загальної характеристики проблем 

впровадження профільного навчання в регіоні. 

Виклад результатів дослідження. Сутність профільної орієнтації, що 

здійснюється під час допрофільної підготовки, полягає у формуванні готовності учнів 

основної школи до вибору подальшого напряму навчання в старшій школі. 

Розгляд зазначеної теми потребує уточнення понятійно-термінологічного апарату. 

По-перше, поняття «готовність учнів основної школи до вибору гуманітарного профілю 

навчання» ми визначаємо як складне особистісне новоутворення, що проявляється в 

усвідомленні школярем суспільної та особистісної значущості гуманітарної освіти, його 

внутрішній умотивованості на профільне вивчення гуманітарних предметів і достатньому 

володінні специфічними для гуманітарної практичної діяльності знаннями, вміннями та 

навичками (таб. 1). 

Таблиця 1 

Співвідношення складових компонентів готовності учнів до вибору гуманітарного 

профілю навчання та критеріїв їх сформованості 

 

Структура 

 (складові компоненти) 

 

Критерії сформованості 

 

мотиваційний 
розвиток позитивної та стійкої мотивації до вивчення 

гуманітарних предметів на профільному рівні 

когнітивний 

сформованість достатнього рівня засвоєння та усвідомленості 

як знань учнів з гуманітарних предметів, так і знань про 

специфіку профільної та професійної представленості 

гуманітарної сфери 

діяльнісний 
розвиненість навчальних, практично-пізнавальних вмінь та 

навичок в гуманітарній предметній сфері  

рефлексивний 

сформованість в учнів самооцінки власної можливості 

продовження навчання в гуманітарному профільному класі й 

планування професійного старту в гуманітарній сфері 

 



На основі визначення відмінностей прояву всіх визначених вище критеріїв 

досліджуваного новоутворення в особистісній структурі дітей підліткового віку під час їх 

участі в гуманітарно спрямованій навчально-виховній роботі профільно-орієнтаційного 

характеру було виявлено та описано чотири рівні прояву сформованості досліджуваного 

новоутворення – високий, достатній, низький і непроявлений [1]. 

По-друге, виходячи із структури готовності учнів до вибору гуманітарного 

профілю навчання визначаємо внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на 

формування всіх її компонентів. При цьому «фактор» ми розглядаємо як «причину, 

рушійну силу будь-якого процесу, яка визначає його характер та окремі його риси» [6, 

с.644].  

Ефективність процесу формування готовності учнів до вибору профілю навчання 

обумовлена як педагогічними (представленими спеціально організованою 

цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю профільно-орієнтаційного характеру 

різних педагогічних працівників), так і соціальними (які залежать від соціального 

мікросередовища, соціальної групи або особливостей сукупності умов, факторів причин 

та детермінують спосіб життя) факторами. З огляду на це можна виділити наступні групи 

факторів: зовнішні фактори педагогічно організованого впливу, соціальні фактори впливу 

оточуючого середовища, соціальні фактори впливу інформаційного середовища та 

внутрішні фактори впливу. 

Зупинимося на стислій характеристиці кожної з визначених груп факторів.  

Зовнішні фактори педагогічно організованого впливу представлені 

профконсультаційною діяльністю вчителя, практичного психолога; організацією 

інформаційної роботи профільно-орієнтаційного характеру.  

Професійна консультація психолога базується на результатах діагностичного 

обстеження, в процесі якого визначається рівень виявлення спеціальних здібностей, 

специфічних властивостей та розвитку профільно-важливих якостей, необхідних для 

успішного навчання в гуманітарних профільних класах; з’ясовується напрям 

спрямованості й схильностей особистості кожного учня. 

Кожен досвідчений педагог, здійснюючи профконсультування з профільно-

орієнтаційною метою здатен запобігти такій розповсюдженій помилці при виборі 

профілю, як ототожнення шкільного предмета і певної, спорідненої з ним професії. Він 

допоможе чітко розрізнити ці поняття й розкрити перед учнем широкий спектр професій і 

спеціальностей, в яких можна використати знання, отримані під час навчання в 

гуманітарному профільному класі.  

Інформаційна робота профільно-орієнтаційного характеру класних керівників і 

вчителів-предметників передбачає ознайомлення учнів основної школи з освітніми 

можливостями територіально досяжної їм місцевої освітньої мережі. Школярі та їх батьки 

повинні у школі отримати повні відомості про різні заклади загальної, професійної та 

додаткової освіти, де підлітки зможуть відвідати певні курси за вибором, пройти 

психологічне тестування та практичні спроби власних можливостей в різних предметних 

галузях, тестові й рейтингові випробування, з метою продовження подальшого навчання 

відповідно до обраного профілю. 

Соціальні фактори впливу оточуючого середовища  проявляються у формі порад 

батьків, позиції друзів, однокласників або відсутності іншого вибору учнями профілю 

навчання.  

Слід зауважити, що позиція батьків щодо розв’язання проблеми профільного 

самовизначення їх дітей є неоднозначною. Так, першу групу становлять батьки, які 

надають дитині повну свободу вибору, стимулюючи тим самим її до самостійності, 

відповідальності й ініціативи. До другої групи  можна умовно віднести батьків, які не 

згодні з вибором дитини, пропонують переглянути свої плани й зробити інший вибір. До 

третьої – батьків, які вважають, що діти мають компенсувати їхні недоліки в 



майбутньому, примушуючи дітей обирати діяльність у тій сфері, в якій вони не змогли 

себе повністю виявити в свій час.  

Можна стверджувати, що досить часто батьки необ’єктивно оцінюють здібності й 

схильності своїх дітей, недостатньо враховують їх інтереси і нахили, поверхово 

ознайомлені зі специфікою змісту і навчальними можливостями гуманітарної профільної 

освіти. Для уникнення зазначеної проблеми необхідна систематична цілеспрямована 

робота школи з батьками, що включала б різноманітні психолого-педагогічні просвітні 

заходи, індивідуальні профконсультації тощо.  

Орієнтація підлітків на позицію друзів, однокласників під час вибору подальшого 

напряму навчання є теж досить вагомим фактором. Позиція мікрогрупи може навіть стати 

вирішальною у профільному самовизначенні.  

Особливо це актуально для дітей зі стандартизованим мисленням, схильних до 

наслідування і стереотипів, не спроможних чітко сформулювати власну життєву позицію. 

Орієнтація на однолітків потрібна для освоєння норм поводження в суспільстві, 

формування образу «Я» і вироблення власної самооцінки. Оглядатися на інших слід щоб 

побачити спільне і відмінне, краще пізнати свої індивідуальні особливості, а не сліпо 

повторювати, чи переносити захоплення якоюсь людиною на професію, котрою та 

володіє. 

Соціальні фактори впливу інформаційного середовища включають престижність 

даної професійної галузі в суспільстві, орієнтацію на інформацію, отриману з Інтернету, 

засобів масової інформації.  

Однак, плануючи власний професійний шлях, дуже важливо подбати про 

реалістичність своїх домагань. Невідповідність життєвих реалій внутрішнім образам 

зростаючої людини, що виникли під впливом інформації, отриманої з Інтернету чи ЗМІ, 

неминуче призведе до розчарування. 

Внутрішні фактори впливу передбачають урахування власної думки і власного 

бажання, побудову особистих професійних планів, усвідомленість учнем наявності 

спеціальних здібностей, схильностей, інтерес до гуманітарної сфери діяльності, достатні 

результати навчальних досягнень з гуманітарних навчальних предметів. 

Ця група факторів грає в процесі профільного самовизначення провідну роль. Адже 

рівень сформованості в учнів основної школи практично-пізнавальних інтересів до 

гуманітарної практичної діяльності, потреби у професійному самовизначенні саме в цій 

сфері; усвідомлення і адекватності оцінки своїх спеціальних здібностей (мовних, 

літературних, евристичних, історичних тощо); сформованість адекватної самооцінки 

власної можливості продовження навчання в гуманітарному профільному класі й 

планування професійного старту в гуманітарній сфері – все це становить непохитну 

основу для здійснення більш впевненого і вивіреного вибору серед декількох можливих 

варіантів. 

Для наукового обґрунтування вищезазначених позицій проведено дослідження на 

предмет встановлення наявності взаємозв’язку між рівнем сформованості готовності учнів 

до вибору гуманітарного профілю навчання та певними соціально-педагогічних 

факторами впливу на прийняття учнями рішення щодо вибору гуманітарного напряму; а 

також визначення виду, напряму, тісноти та значущості цього взаємозв’язку. 

Виходячи з цього, ми висунули гіпотезу, що основними факторами, які впливають 

на формування рівня готовності учнів до вибору гуманітарного профілю навчання (у – 

результативний показник) є: наявність сукупності дії зовнішніх факторів педагогічно-

організованого впливу в межах допрофільної підготовки учнів ( 1x  – перший факторний 

показник); наявність сукупності дії соціальних факторів впливу оточуючого середовища 

( 2x  – другий факторний показник); сукупність показників: орієнтація на престижність 

професії та врахування учнями інформації щодо певних спеціальностей, яка була 

отримана ними з Інтернету та засобів масової інформації ( 3x  – третій факторний 



показник), сукупність дії внутрішніх факторів впливу ( 4x – четвертий факторний 

показник). 

Для перевірки гіпотези дослідниками проведено письмове анкетування 243 учні, 

які обрали у десятому класі гуманітарний профіль навчання.  Коло респондентів 

визначалося методом випадкової вибірки. Обробка отриманих результатів  відбувалася за 

допомогою методу лінійного кореляційно-регресійного аналізу. Дані результатів 

анкетування відповідали закону нормального розподілу. 

Для визначення ступеня взаємозв’язку між ознаками за формулою Пірсона 

розраховані коефіцієнти кореляції : 

 

1yxr 0,82 
3yxr 0,75 

2yxr 0,87               
4yxr  0,85 

 

Отримані коефіцієнти свідчать про наявність прямого, щільного зв’язку. Вони є 

значимі, що підтверджується шляхом співставлення отриманих результатів із таблицею 

критичних значень коефіцієнтів кореляції r –Пірсона (при Р=0,01) [5, с. 363–364]. 

Множинний коефіцієнт кореляції (який визначив щільність зв’язку між 

результативною ознакою – у та сукупністю факторних ознак – 1x , 2x , 3x , 4x ), становить 

0,93. Таким чином, зміна ряду даних рівня готовності учнів до вибору гуманітарного 

профілю навчання на 85% пояснюється зміною рядів даних факторних ознак. 

Аналітична модель зв’язку – рівняння регресії – виглядає наступним чином: 

4321 87,071,094,084,077,3 xxxxy .  

Часний коефіцієнт регресії при 1x  показує, що із збільшенням кількості тих, хто 

дослухається порад вчителів, практичних психологів та врахує інформацію профільно-

орієнтаційного характеру в межах допрофільної підготовки на 1% при фіксованих (не 

змінних) показниках тих, хто дослухається порад батьків, однолітків або не має вибору 

іншого профілю навчання ( 2х ), тих, хто враховує рівень престижності даної професійної 

галузі в суспільстві, та орієнтується на інформацію, отриману з Інтернету, засобів масової 

інформації ( 3х ), та тих, хто враховує під час вибору наявності в нього знань з 

гуманітарних предметів, здібностей, інтересу до цієї наукової сфери та особистих 

професійних планів, що пов’язані з професіями гуманітарної сфери ( 4х ), кількість тих, що 

підвищать свій рівень готовності до вибору гуманітарного профілю навчання ( y ) 

збільшиться на 0,84%. Аналогічним чином трактуються і коефіцієнти регресії при 
2x , 3x  

та 4x . 

Таким чином, можемо зазначити, що встановлені коефіцієнти регресії свідчать про 

потенційну можливість підвищення рівня готовності учнів до вибору профілю навчання 

шляхом підвищення якості реалізації зазначених соціально-педагогічних факторів впливу. 

Вартими уваги є узагальнені результати анкетування учнів. Вони висвітлюють 

проблеми сучасного стану впровадження профільного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Найгострішою виявляється проблема наявності формального характеру здійснення 

допрофільної підготовки. Підтвердженням тому є наявність протиріч у результатах 

анкетування.  

Так, за рейтингом соціально-педагогічні фактори впливу на рівень готовності учнів 

до вибору профілю навчання розподілилися наступним чином (таб. 2):  

Таблиця 2 

Рейтинг соціально-педагогічних факторів впливу на рівень готовності учнів до 

вибору профілю навчання 



 

Фактори Відповіді опитаних (у %) 

1. Думки і поради батьків 51% 

2. Власна думка 49% 

3. Особисті професійні плани 36% 

4. Інтерес до цієї наукової сфери 32% 

5. Позиція друзів і однокласників 25% 

6. Поради вчителів, психолога 25% 

7. Ступінь прояву власних спеціальних здібностей і 

специфічних властивостей 

20% 

 

Тобто, найзначнішим фактором впливу на вибір учнями гуманітарного профілю 

навчання є сім’я. В той же час більше 90% учнів зазначають, що практичними 

психологами проводилася діагностика їх здібностей та схильностей, вчителями 

надавалися поради та інформація професійно-орієнтованого характеру. Ці показники не 

узгоджуються між собою.   

Невтішним можна вважати й той факт, що лише 20% вважають вагомим фактором 

впливу на вибір подальшого гуманітарного профілю навчання наявність спеціальних 

здібностей. Це може свідчити про те, що робота щодо організації процесу самопізнання і 

розвитку учнями своїх здібностей і специфічних властивостей, необхідних для успішного 

оволодіння програмою гуманітарного профільного класу, є теж одним із слабо 

розроблених місць в сучасній шкільній практиці. 

Викликає занепокоєння той факт, що 32% учнів не мали вибору профілю навчання 

в 10 класі. Це пояснюється відсутністю у них інформації про умови та особливості 

профільного навчання в старшій школі (28%) та представленість профільних класів в 

інших територіально досяжних школах району (47%). 

На питання анкети «Які гуртки, спецкурси, факультативи, що ви відвідували у 5–9 

класах, допомогли вам обрати саме цей профільний напрямок» лише невелика група учнів 

– 27 осіб (11%), переважно зі шкіл, де запроваджується особистісно-орієнтована 

технологія гнучкої диференціації АЗІМУТ, називає певні спецкурси (наприклад, 

«Народознавство», «Українознавство», «Риторика» тощо). Учні з інших шкіл, де ця 

технологія не реалізується, виділяють лише індивідуальні заняття (30 учнів, 12,3%). 

Даний факт може свідчити про необхідність вироблення системи запровадження різних 

форм позакласної та позашкільної роботи з учнями основної школи (гуртків, 

факультативів, предметних і міжпредметних допрофільних курсів за вибором тощо). 

Разом з тим слід зазначити, що 172 опитані учні гуманітарних профільних класів 

(70,8%) не хотіли б змінювати напрям навчання, але 71 (29,2%) респондент висловлює 

бажання скористатися такою можливістю. Серед причин, що обумовлюють це 

невдоволення, виокремлюються: по-перше, нездатність до оволодіння спеціальними 

гуманітарними знаннями, вміннями або неспроможність до здійснення провідних видів 

практичної діяльності, необхідних для успішного навчання в профільному класі 

гуманітарного напряму (наприклад, «не люблю читати книжки», «соромлюся виступати 

перед однокласниками», «ненавиджу писати різні твори» тощо); по-друге, недостатня 

розвиненість необхідних якостей характеру та потрібних спеціальних здібностей; по-

третє, висловлення потреби в поглибленому вивченні предметів інших напрямів у зв’язку 

зі зміною сфери майбутньої професійної зацікавленості. 

Відповідаючи на питання «Якою професією в майбутньому Ви хотіли б 

оволодіти?», лише 83 (34,2%) старшокласника, що брали участь в анкетуванні, називають 

професії, пов’язані з гуманітарною сферою, тоді як 98 (40,3%)  –бачать власне майбутнє в 

професіях, які не пов’язані з гуманітарною практичною діяльністю. Та разом з тим 

виділяється ще й значна група учнів (62 учні, 25,5%), що взагалі не визначилися з власним 

професійним майбутнім. Отже, досить значну кількість старшокласників можна віднести 



до розряду суб’єктів, що не розкрили і не проявили себе, а отже, потребують особливо 

посиленої уваги під час профільної роботи. 

Розмірковуючи над проблемою подальшого професійного самовизначення, 146 

(60%) опитаних старшокласників стверджують, що навчання в обраному гуманітарному 

профільному класі допоможе їм під час вибору майбутньої професії, та разом з тим 95 

(39,1%) учнів  вважають, що ні, не допоможе.  

Висновки. Виходячи із вищезазначеного можемо стверджувати, що найбільш 

впливовими факторами впливу на формування рівня готовності учнів до вибору 

гуманітарного профілю навчання є зовнішні фактори педагогічно організованого впливу, 

які представлені профконсультаційною діяльністю вчителя, практичного психолога, 

організацією інформаційної роботи профільно-орієнтаційного характеру; соціальні 

фактори впливу оточуючого середовища, які проявляються у формі порад батьків, позиції 

друзів, однокласників або відсутності іншого вибору учнями профілю навчання; соціальні 

фактори впливу інформаційного середовища, що включають рівень престижності даної 

професійної галузі в суспільстві, орієнтацію учнів на інформацію, отриману з Інтернету, 

засобів масової інформації та внутрішні фактори впливу, які передбачають урахування 

результатів навчальних досягнень з гуманітарних навчальних предметів, власної думки і 

власного бажання, побудову особистих професійних планів, усвідомлення учнем 

наявності спеціальних здібностей, схильностей, інтерес до гуманітарної сфери діяльності.  

Встановлена тісна пряма лінійна залежність між рівнем готовності учнів до вибору 

гуманітарного профілю навчання та вищезазначеними соціально-педагогічними 

факторами свідчить про потенційну можливість вдосконалення системи допрофільної 

роботи, що має підвищити її ефективність.  

В той же час на підставі аналізу результатів опитування учнів гуманітарних 

профільних класів та вивчення умов формування готовності учнів основної школи до 

вибору гуманітарного профілю навчання дозволяє зробити наступні висновки: 

– недостатньо організованою є робота з учнями, що сприяла б орієнтуванню дітей у 

специфіці гуманітарного профільного навчання; 

– залишаються фактично не розробленими механізми реалізації спеціальної 

профорієнтаційної роботи, спрямованої на набуття кожним учнем власного досвіду 

практичної діяльності, необхідної для успішного навчання в профільних класах 

гуманітарного напряму; 

– слабкою є інформаційна підготовленість учнів до продовження навчання в 

гуманітарному профільному класі; 

– спостерігається відсутність цілеспрямованої системи запровадження різних 

позакласних форм роботи із підлітками, що відповідала б особливостям психологічного 

розвитку цього віку. 

Проаналізувавши все вищевикладене та зважаючи на складність розглянутих 

понять, можна з впевненістю сказати: для того, щоб підліток мав змогу більш вивірено й 

усвідомлено обрати напрям подальшого навчання й майбутню професію, котра б 

відповідала суспільним і особистісним потребам, визначив свою професійну позицію, 

необхідно створити оптимальні умови реалізації цього процесу. 
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