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Зміст анотації 

Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню проблеми підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності. 

У першому розділі схарактеризовано стан розробленості проблеми 

підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності, проаналізовано цифрові ресурси 

на предмет їх використання у профорієнтаційній діяльності майбутніх 

бакалавірв середньої освіти. 

За результатами аналізу стану розробленості проблеми дослідження 

встановлено, що сьогодні професійна орієнтація сприймається як 

цілеспрямована соціально-психологічна й педагогічна діяльність, що 

спрямована на підготовку молодого покоління до свідомого й обґрунтованого 

вибору професії з урахуванням особистих нахилів, інтересів, здібностей, а 

також суспільних потреб у певних професіях. Найбільш успішним для 

професійного самовизначення учнів є період, коли відбувається формування 

стійкого професійного інтересу, усвідомленого професійного наміру, тобто 5-

9 класи ЗЗСО, що обумовлює вже на рівні бакалаврату забезпечити 

формування відповідних умінь майбутніх учителів здійснювати 

профорієнтаційну діяльність. 

Встановлено, що цифрові технології (ЦТ) впливають на форму, рівень і 

якість проведення профорієнтаційних заходів. При цьому завдяки ЦТ 
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підвищується поінформованість учнів про професії та уможливлюється 

усвідомлений професійний вибір на основі професійних уподобань і 

схильностей. 

За контент-аналізом ресурсів мережі Інтернет визначено ті, що 

підтримують профорієнтаційну діяльність вчителя: освітні портали; сайти з 

професійної орієнтації молоді (довідники професій, словники професій, 

спеціалізовані центри з  профорієнтації, центри зайнятості, сайти вакансій); 

сайти ЗВО (віртуальні екскурсії, Інтернет-олімпіади, Інтернет-конкурси, 

розповіді випускників); соціальні, мережеві сервіси (соціальні мережі, блоги 

(у т.ч. подкасти), відеозаписи лекцій, ММ-матеріали, вебінари, освітні 

компютерні ігри); спеціалізовані освітні ресурси (відкриті освітні платформи, 

відеоматеріали, аудіоматеріали, схеми, карти тощо); спеціалізоване програмне 

забезпечення (віртуальні майданчики для спілкування, комп'ютерна 

діагностика, ПЗ для створення профорієнтаційного супроводу (комп'ютерна 

графіка, середовища програмування, хмарні сервіси) та інші. 

За результатами термінологічного аналізу понять «готовність», 

«готовність до діяльності», «готовність до профорієнтаційної діяльності» 

уточненно категорію «готовність майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності». 

У структурі готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності визначено 

чотири компоненти: емоційно-мотиваційний (визначає спрямованість 

майбутнього вчителя на майбутню профорієнтаційну діяльність саме 

цифровими технологіями й засобами) когнітивний (характеризує наявність 

спеціалізованих знань (психофізіологічних, педагогічних, діагностико-

методичних, знань з ЦТ, яку утворюють теоретичний базис для успішної 

реалізації профорієнтаційної діяльності в використанням ЦТ), діяльнісний 

(увиразнює спеціалізовані уміння використовувати цифрві технології для 

створення цифрового профорієнтаційного простору та здійснення е-
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комунікації з учнями), рефлексивний (виражає усвідомлення власної 

профорієнтаційної діяльності, переконання у власних можливостях керувати 

профорієнтаційним процесом засобами цифрових технологій і проявляється в 

здатності свідомо контролювати й оцінювати результати профорієнтаційної 

діяльності та коригувати шляхи самовизначення учнів). 

У другому розділі теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Проведено експертну оцінку педагогічних умов підготовки вчителів до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. За результатами 

кореляційного аналізу обґрунтовано вибір трьох найбільш ефективних на 

думку експертів: посилення мотивації опановувати хмарні сервіси та SMM-

технології; розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики; використання змішаного навчання для 

розвитку навичок професійної е-комунікації.  

Описано модель підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, яка має своїм результатом 

позитивну динаміку рівнів готовності (інтуїтивний, репродуктивний, 

продуктивний і творчий) і яка ґрунтується на низці методологічних підходів 

(системний, аксіологічний, професійно-особистісний, праксеологічний і 

візуально-цифровий), враховує сукупність загальнодидактичних та 

специфічних принципів цифровізації освітнього простору та професійної 

підготовки вчителя до діяльності у цифровому освітньому просторі; вимагає 

дотримання педагогічних умов при модернізації змісту професійної 

підготовки у частині психолого-педагогічних, інформатичних і варіативних 

дисциплін. 

У третьому розділі розроблено критерії і показники для характеристики 

рівнів готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності, а також 
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експериментально перевірено ефективність педагогічних умов підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності 

За результатами структурно-логічного аналізу категорії «готовність 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності» обґрунтовано критерії і показники такої 

готовності за кожним із її компонентів: потребовий (показник – мотивація 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності); знаннєвий (показник – 

знання про цифрові інструменти і психодіагностичні методики); 

процесуальний (показник – уміння конструювати профорієнтаційний простір); 

особистісний (здатність до саморозвитку). 

Розроблена система критеріїв і показників готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності дозволяє оцінити її рівні: інтуїтивний (низький); репродуктивний 

(середній); продуктивний (високий); творчий (найвищий). 

Описано експериментальну частину дослідження, яка  пройшла у чотири 

етапи. Теоретико-пошуковий (2018-2019 рр.) присвячено теоретичному 

усвідомленню й осмисленню проблеми дослідження. Теоретико-

методологічний (2019 рік) – визначенню теоретичних і методологічних основ 

дослідження, а також підготовці матеріалів для педагогічного експерименту. 

Експериментально-аналітичний (2019-2020 н.р.) – перевірці ефективності 

педагогічних умов через організацію і проведення педагогічного 

експерименту. 

Узагальнювальний (2021 р.) – підведення підсумків за проведеним 

дослідженням, систематизацію й узагальнення результатів педагогічного 

експерименту. 

За результатами експериментальної роботи встановлено ефективність 

педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використанння ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 
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Abstract content 

The dissertation is devoted to solving the problem of preparing future 

bachelors of secondary education for the use of digital technologies in career 

guidance. 

In the first section, the state of development of the problem of preparing future 

bachelors of secondary education for the use of digital technologies in career 

guidance activities is revealed, digital resources are analyzed for their use in career 

guidance activities of future bachelors of secondary education. 

Based on the results of the analysis of the state of development of the research 

problem, it was found that today vocational orientation is perceived as a purposeful 

socio-psychological and pedagogical activity aimed at preparing the young 

generation for a conscious and informed choice of a profession, taking into account 

personal inclinations, interests, abilities, as well as social needs in certain 

professions. 

The most successful for the professional self-determination of students is the 

period when there is a formation of a stable professional interest, a conscious 

professional intention, that is, grades 5-9 of the schools, which already at the 

undergraduate level ensures the formation of the appropriate skills of future teachers 

to carry out career guidance activities. 

It was found that digital technologies (DT) affect the form, level, and quality 

of vocational guidance activities. At the same time, thanks to the DT, the awareness 

of students about professions is increased and it becomes possible to make an 

informed professional choice based on professional preferences and inclinations. 

The content analysis of the Internet resources identifies those that support the 

teacher's career guidance activities: educational portals; sites for the vocational 

guidance of young people (directories of professions, vocational dictionaries, 

specialized centers for vocational guidance, employment centers, job sites) sites of 

universities (virtual excursions, Internet Olympiads, Internet contests, stories of 

alumni) social, network services (social networks, blogs ( including podcasts), video 
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lectures, MM materials, webinars, educational computer games) specialized 

educational resources (open educational platforms, video materials, audio materials, 

diagrams, maps, etc.); specialized software (virtual platforms for communication, 

computer diagnostics, software for creating career guidance support (computer 

graphics, programming environments, cloud services) and others. 

Based on the results of the terminological analysis of the concepts "readiness", 

"readiness for activity", "readiness for career guidance activities", the category 

"readiness of future bachelors of secondary education to use digital technologies in 

career guidance activities" was clarified. 

In the structure of the readiness of future bachelors of secondary education to 

use digital technologies in career guidance activities, four components have been 

identified: emotional and motivational (determines the orientation of the future 

teacher to future career guidance activities by digital technologies and means) 

cognitive (characterizes the presence of specialized knowledge 

(psychophysiological, pedagogical, diagnostic and methodological , knowledge of 

DT, which form the theoretical basis for the successful implementation of career 

guidance activities using DT), activity (emphasizes the specialized ability to use 

digital technology to create a digital career guidance space and implement electronic 

communication with students), reflexive (expresses awareness of one's own career 

guidance activities, beliefs in one's own the ability to manage the career guidance 

process by means of digital technologies and is manifested in the ability to 

consciously roll and evaluate the results of career guidance activities and adjust the 

ways of self-determination of students). 

In the second section, the pedagogical conditions for the professional training 

of future bachelors of secondary education for the use of DT in career guidance are 

theoretically substantiated. 

An expert assessment of the pedagogical conditions for the preparation of 

teachers for the use of DT in career guidance was carried out. According to the 

results of the correlation analysis, the choice of the three most effective in the 
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opinion of experts was substantiated: increased motivation to master cloud services 

and SMM technologies; expanding the content of psychological and pedagogical 

training with issues of vocational guidance diagnostics; using blended learning to 

develop professional electronic communication skills. 

A model of training future bachelors of secondary education for the use of DT 

in career guidance activities is described, which results in a positive dynamics of 

readiness levels (intuitive, reproductive, productive, and creative) and which is 

based on several methodological approaches (systemic, axiological, professional 

and personal, praxeological and visual - digital), taking into account the totality of 

general didactic and specific principles of digitalization of the educational space and 

professional training of teachers for activities in the digital education space; requires 

compliance with pedagogical conditions in the modernization of the content of 

professional training in terms of psychological, pedagogical, informational and 

variable disciplines. 

In the third section, criteria and indicators have been developed to characterize 

the levels of readiness of future secondary education bachelors to use digital 

technologies in career guidance activities, and also experimentally tested the 

effectiveness of the pedagogical conditions for preparing future secondary education 

bachelors to use digital technologies in career guidance activities. 

Based on the results of the structural and logical analysis of the category 

“readiness of future secondary bachelors of secondary education to use DT in career 

guidance”, the criteria and indicators of such readiness for each of its components 

were substantiated: demand (indicator - motivation to use CT in career guidance); 

knowledge (indicator - knowledge about digital tools and psychodiagnostic 

techniques) procedural (indicator - the ability to design a career guidance space) 

personal (ability to self-development). 

A system of criteria and indicators of the readiness of future bachelors of 

secondary education for the use of DT in vocational guidance activities has been 
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developed, which makes it possible to assess its level: intuitive (low) reproductive 

(average); productive (high) creative (high). 

The experimental part of the study, which took place in four stages, is 

described. Theoretical and exploratory (2018-2019) Dedicated to theoretical 

awareness and understanding of the research problem. Theoretical and 

methodological (2019) - the definition of the theoretical and methodological 

foundations of the research, as well as the preparation of materials for the 

pedagogical experiment. Experimental and analytical (2019-2020 academic year) - 

checking the effectiveness of pedagogical conditions through the organization and 

conduct of a pedagogical experiment. 

Generalizing (2021) - summing up the results of the research, systematization, 

and generalization of the results of the pedagogical experiment. 

Based on the results of the experimental work, the effectiveness of the 

pedagogical conditions for the preparation of future bachelors of secondary 

education for the use of DT in vocational guidance activities has been established. 

Keywords: digital technologies, bachelor of secondary education, 

preparation of future bachelors of education, career guidance, vocational training, 

vocational education. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Цивілізаційні виклики, які сьогодні стоять 

перед українським суспільством, обумовлені низкою об’єктивних факторів, 

серед яких цифровізація усіх сфер життєдіяльності суспільства і економічний 

спад виробництва. Останній обумовлений не лише нестачею робочих місць, а 

й тим, що сучасна молодь обирає свій професійний шлях, як правило, на основі 

трендів мережі Інтернет без урахування індивідуальних нахилів і здібностей, 

власних інтелектуальних і фінансових можливостей, а також потреб 

регіонального і національного ринку праці. Слід також зазначити, що 

найважливіший етап професійного самовизначення підлітків, 5-9 класи, коли 

формуються здібності, інтереси, нахили, готовність до усвідомленого вибору 

професії, випадає з профорієнтаційної діяльності вчителів, а учні старших 

класів здійснюють професійний вибір без усвідомленого аргументування та на 

основі соціальних мереж і нав’язливої віртуальної реклами, часто під впливом 

професійної агітації, а не свідомої професійної орієнтації. Зазначене 

актуалізує, з одного боку, потребу активізації профорієнтаційної діяльності 

вчителя в умовах ЗЗСО, а з іншого боку – залучення цифрових ресурсів для 

здійснення такої діяльності. Тому проблема підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти, які здатні ефективно використовувати цифрові технології у 

профорієнтаційній діяльності, на часі й потребує свого вирішення. 

Актуальність зазначеної проблеми знайшла своє відображення в 

освітніх законодавчих та нормативно-правових документах, зокрема: в Законі 

України «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту», Державній 

національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національній 

доктрині розвитку освіти, Концептуальних засадах розвитку педагогічної 

освіти України та її інтеграції в Європейський освітній простір, Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, Концепції розвитку неперервної 
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педагогічної освіти, Проєкті «Дорожня карта освітньої реформи (2015-2025)», 

Дорожній карті інтеграції України до Європейського дослідницького простору 

(ERA-UA), Європейській стратегії «Цифровий порядок денний для Європи» 

до 2020 року, Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018-2020 рр. та план заходів щодо її реалізації. 

Проблема професійної орієнтації молоді розглядалася вченими на 

методологічному (А. Войтко, В. Зінченко, С. Максименко, М. Янцур та ін.), 

філософському (Г. Москалик та ін.), психологічному (Є. Климов, О. Пилипчук 

та ін.), компетентнісному (В. Зінченко, В. Харламенко, М. Янцур та ін.) та 

соціальному (Н. Отрощенко та ін.) рівнях.  

Низка робіт присвячена проблемі професійного самовизначення молоді: 

Б. Бурняшова (професійне самовизначення старшокласників, орієнтованих на 

отримання вищої освіти), С. Вершиніна (педагогічні основи формування у 

школярів готовності до прийняття рішення про професійному виборі), 

Є. Таточенко (специфіка організації профорієнтаційної роботи в старших 

класах), М Тименко (педагогічне керівництво професійним самовизначенням), 

А. Войтко (професійна активізація молоді на основі професійних проб) та ін.  

Різні аспекти формування готовності вчителів до профорієнтаційної 

діяльності схарактеризовано у роботах Д. Завітренко (готовність до 

професійної орієнтації учнів основної школи), Н. Пономарьової (готовність до 

профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах), І. Чорної 

(психологічна готовність майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у 

школі), Г. Шліхти (готовність до профорієнтаційної роботи із 

старшокласниками в сучасному інформаційному просторі), В. Осадчого 

(педагогічні засоби професійного консультування молоді засобами Інтернет), 

та інших.  

Використання цифрових технологій у роботі вчителів розглядали у своїх 

роботах О. Семеніхіна і М. Друшляк (готовність учителів до використання 

засобів комп’ютерної візуалізації), О. Семеног (медіаосвітні уміння та їх 
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формування у процесі професійної підготовки), В. Вембер (особливості 

використання ЕОР), Н. Дегтярьова (використання хмарних сервісів у 

освітньому процесі), О. Мельник (вимоги до проєктування ігрових освітніх 

ресурсів) та ін. 

За аналізом цих та інших наукових розвідок встановлено, що системного 

вирішення набули проблеми підготовки вчителів до профорієнтаційної 

діяльності та проблеми використання інформаційних (інформаційно-

комунікаційних) технологій у професійній діяльності вчителя, проте 

дослідження інтегративної проблеми використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності вчителя не набуло системного характеру. Слід 

констатувати, що, не зважаючи на активне поширення цифрових технологій, 

ресурсів і засобів у освітній процес, дослідження проблем підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти їх використовувати у 

профорієнтаційній діяльності сьогодні практично відсутні. Це підтверджують 

наявні сьогодні суперечності між: 

- посиленням впливу соціальних мереж і сервісів на молоде покоління, 

яке орієнтоване на візуальний контент, та відсутністю у вчителів навичок 

здійснювати профорієнтаційну діяльність з урахуванням такого впливу;   

- процесами цифровізації системи освіти та недостатньою підготовкою 

бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у наявній 

системі професійної орієнтації школярів; 

- об’єктивною необхідністю використання вчителями цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності та нерозробленістю ефективних 

педагогічних умов такого формування на етапі їхньої професійної підготовки. 

Актуальність означеної проблеми, недостатній рівень її теоретико-

практичної реалізації зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності».  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблема дослідження пов’язана з тематичним планом науково-дослідної 

роботи кафедри інформатики Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка «Професійне становлення фахівця в 

умовах цифрового освітнього середовища» (номер державної реєстрації 

№ 0120U100572), де авторкою обґрунтовано модель підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою 

(протокол № 10 від 29.03.2021 р.).  

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти. 

Предмет дослідження: педагогічні умови підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:  

1) виявити стан розробленості проблеми підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності; 

2) описати сутність і структуру готовності майбутніх бакалаврів освіти 

до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності; 

3) теоретично обґрунтувати педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності; 
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4) розробити критерії і показники для характеристики рівнів готовності 

майбутніх бакалаврів освіти до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності; 

5) експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності. 

Для реалізації мети дослідження і вирішення поставлених завдань було 

використано комплекс методів дослідження:  

− теоретичні: аналіз та систематизація наукових джерел з метою 

виявлення стану розробленості проблеми підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності; контент-аналіз ресурсів мережі Інтернет для визначення типів 

цифрових ресурсів на предмет їх використання у профорієнтаційній діяльності 

вчителя; термінологічний аналіз для визначення категорії «готовність 

майбутніх бакалаврів освіти до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності»; структурно-логічний аналіз для визначення 

компонентів, критеріїв і показників готовності майбутніх бакалаврів освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності; 

зіставлення для характеристики рівнів готовності майбутніх бакалаврів освіти 

до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності; 

узагальнення для обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності; абстрагування і моделювання для розробки 

моделі підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності;  

− емпіричні: анкетування, опитування для визначення практичного 

стану розробленості проблеми дослідження; праксиметричний метод 

(вивчення документації) для уточнення змісту навчальних дисциплін і 

освітньо-професійних програм підготовки вчителів; тестування для 
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кількісного визначення рівнів готовності майбутніх бакалаврів середньої 

освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності 

за розробленими показниками; педагогічний експеримент для перевірки 

ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів середньої 

освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності; 

− статистичні: методи описової статистики, кореляційні методи 

(ранговий коефіцієнт кореляції Кендала) для експертного оцінювання 

педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності; критерій 

хі-квадрат Пірсона і критерій Ст’юдента оцінки середніх для обґрунтування 

вірогідності висновків.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, 

що: 

− вперше розроблено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

(посилення мотивації опановувати хмарні сервіси і SMM-технології; 

розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики; використання змішаного навчання для 

розвитку навичок професійної е-комунікації) підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності;  

– розроблено модель підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти 

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, яка може слугувати 

теоретичною основою їхньої професійної підготовки; 

– уточнено сутнісні характеристики понять «готовність майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності», «формування готовності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності», що вносить вклад у розвиток теорії і практики 

студентоцентрованої освіти та розробку наукових основ формування 
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готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності; описано структуру готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності крізь призму емоційно-мотиваційного, 

когнітивного, діяльнісного і рефлексивного компонентів, що є базисом 

виявлення факторів і умов ефективної професійної підготовки майбутніх 

учителів; розроблено діагностичний апарат у вигляді комплексу критеріїв і 

показників, на основі яких схарактеризовано рівні (інтуїтивний, 

репродуктивний, продуктивний, творчий) готовності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності, що значно розширює уявлення про сутність формування такого 

виду готовності; 

− подальшого розвитку набули теоретико-методичні положення про 

підготовку майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності.   

Практичне значення дослідження полягає у спрямованості його 

результатів на вдосконалення процесу професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності, в затребуваності авторських матеріалів, які дозволяють в умовах 

реального освітнього процесу ЗВО значно підвищити його ефективність, а 

саме:  

- методичного супроводу окремого модуля «Цифрові технології у 

профорієнтаційній діяльності вчителя» навчальної дисципліни «ІКТ» для 

бакалаврів середньої освіти та вибіркового курсу «Використання соціальних 

мереж у профорієнтаційній діяльності»;  

- критеріально-діагностичного супроводу процесу підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності, який дозволяє здійснювати моніторинг процесу професійної 
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підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності;  

- розробленості рекомендацій щодо реалізації педагогічних умов і 

засобів, які дозволяють забезпечити продуктивність формування готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в 

системі професійної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти, 

підвищенні кваліфікації вчителів щодо використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності, підготовці кваліфікаційних робіт у галузі 

професійної та\або середньої освіти. 

Основні положення та результати дослідження упроваджено в освітній 

процес Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 589 від 12.02.2021 р.), Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

(довідка № 01-28/235 від 12.02.2021 р.) та Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 188/01 від 

12.02.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наведені в дисертації результати 

отримані авторкою самостійно. У спільних публікаціях авторкою1: здійснено 

попередній розподіл емпіричного матеріалу [1], проведено контент-аналіз 

ресурсів [2], дібрано супровідний матеріал для унаочнення результатів [4], 

здійснено, обґрунтовано актуальність дослідження [5], описано модель 

підготовки бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності [6], подано ідею публікації [7], проведено 

кількісний аналіз даних [8; 9]. 

                                                           
1 Див. перелік публікацій, с.6 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та результати проведеного дослідження апробовані на наукових 

заходах різних рівнів, зокрема,  

міжнародних науково-практичних конференціях: «International 

Convention on Computers in Education (MIPRO)» (Opatija, Croatia, 2019, 2020); 

«Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей 

майбутнього фахівця (НПК)» (Суми, 2018, 2020), «Діджиталізація в Україні: 

інновації в освіті, науці, бізнесі» (Бердянськ, 2019); 

студентській звітній науковій конференції (Суми, 2019). 

Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися 

на засіданнях кафедри інформатики Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (2020-2021 рр.). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

опубліковано в 10 наукових працях (із них 3 – одноосібних): 4 статті у фахових 

виданнях України; 1 публікація у міжнародному періодичному науковому 

виданні; 2 статті у закордонних збірниках матеріалів конференцій, що 

індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Science; 3 матеріали 

апробаційного характеру.  

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій, переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел (188 найменувань, із них 6 – 

іноземними мовами) та 6 додатків на 25 сторінках. Дисертація містить 

18 таблиць та 69 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації становить 245 сторінок, із них – 187 сторінок 

основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦТ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Аналіз стану розробленості проблеми підготовки майбутніх 

бакалаврів освіти до профорієнтаційної діяльності 

Проблема професійної орієнтації молоді загалом не нова і знаходила 

окремі шляхи свого вирішення на різних етапах розвитку суспільства і 

відповідності до розвитку освітньої галузі та технологій навчання, які були 

поширеними на той час. У дослідженні Н. Пономарьової [114] наведено 

детальний історичний огляд становлення проблеми професійної орієнтації 

молоді саме у контексті суспільного запиту. Цікавим є досвід України на 

цьому шляху (рис.1.1). Відзначимо, що з самого початку становлення України 

як незалежної держави на рівні Уряду періодично піднімалася проблема 

професійної орієнтації: розроблялися Концепція профорієнтації учнівської 

молоді, типові навчальні плани для профільного навчання, Концепція 

державної системи професійної орієнтації населення, створювалися відповідні 

обласні міжвідомчі ради, започатковувалися державні й приватні проєкти з 

професійної орієнтації школярів, на рівні Кабінету Міністрів України 

прийнято постанову «Про утворення Ради з питань професійної орієнтації 

населення».  

Станом на сьогодні чинною нормативною базою для вирішення 

проблеми професійної орієнтації молоді є: ЗУ «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», «Про вищу освіту», Указ Президента «Про Національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Національна 

доктрина розвитку освіти України, розпорядження КМУ «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації 
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населення» та інші. На 2027 рік у Концепції Нової української школи 

заплановано початок кардинально оновленої профільної середньої освіти [27], 

де визначено реформування закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) у 

напрямку їхньої профілізації на рівні старшої школи. 

 

 

Рис.1.1. Етапи реформування нормативної бази  

національної системи освіти в галузі профорієнтації 
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Означена проблема піднімалася не лише на законодавчому рівні. 

Науковці з різних галузей знань долучалися до її вирішення на різних рівнях 

наукового пошуку. Зокрема, 

в галузях педагогіки, професійної освіти та методик предметного 

навчання: 

- методологічні основи профорієнтаційної роботи (С. Чистякова 

[160] та ін.); 

- обґрунтування проблеми професійного самовизначення 

(Є. Павлютенков [103], М. Тименко [145], М. Янцур [175] та інші);  

- педагогічний супровід підлітків у виборі майбутньої професії 

(С.Чистякова [160] та ін.); 

- визначення шляхів реалізації профорієнтаційної роботи в умовах 

закладів загальної освіти (Е.Павлютенков [104], Н.Ховрич [158] та ін.); 

-  процеси формування професійного орієнтування у старшій школі 

(М.Тименко [146]  та ін.); 

- профільне навчання та його значення для профорієнтаційної 

роботи (В.Селезнев [131]   та ін.); 

- дослідження факторів і мотивів вибору професії учнями старших 

класів (В.Припотень [116] та ін.); 

в галузі психології: 

- психологічний супровід особистісного розвитку (Д.Леонтьев [70], 

Д.Узнадзе [150] та ін.); 

- дослідження труднощів підлітків у процесі професійного вибору 

та соціалізації особистості (С.Чистякова [161] та ін.); 

- розробка психологічних тестів на виявлення нахилів особистості 

(Л.Митина [80], О.Пилипчук [109] та ін.);  

- загальні закономірності формування особистості, вікові та 

індивідуальні особливості розвитку підлітків (А.Мірошникова [81], 

А. Леонтьєв [70], Д.Райгородский [123] та ін.); 
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- вплив вікових особливостей підлітків на соціальне й професійне 

самовизначення (Л. Виготський [20] та ін.); 

- принципи і зміст професійного самовизначення (Дж Катс [50] та 

ін.); 

в галузі соціології: 

- філософські й соціальні аспекти профорієнтаційної роботи (М.Лях 

[76], А.Мірошникова [81], Г.Москалик [85] та ін.). 

За аналізом цих результатів слід констатувати, що в умовах сучасних 

суспільно-економічних відносин залишається актуальним інтерес дослідників 

до вивчення проблеми професійного вибору молоді. Такий інтерес 

обумовлений змінами в інформаційному суспільстві, розвиток технологій в 

якому безпосередньо впливає на психофізіологічні особливості молодого 

покоління, яке змінюється, але при цьому при виборі професії постійно має 

відчуття власної залежності та тривожності через нестабільність соціального 

життя, відсутність у суспільстві чітко структурованих моделей професійного 

вибору та потребою навчатися протягом життя. Для покоління Z (люди, які 

народилися на межі ХХ-ХХІ століття) притаманні нетерплячість, залежність 

від Інтернету, фрагментарність\ кліповість мислення, гіперактивність тощо 

(Дж. Катс [50] та ін.). Це накладає відбиток на особливості навчання покоління 

Z та орієнтації його у професійному спрямуванні, який пов'язаний з розвитком 

цифрових технологій і засобів, проте який недостатньою мірою досліджений 

науковцями як інструмент впливу на професійне самовизначення молоді. 

Отже, попри теоретичну й практичну значущість досліджень проблеми 

професійної орієнтації молоді та пропонованих шляхів її вирішення слід 

зазначити, що перспективним, проте недостатньо розробленим залишається 

шлях вирішення проблеми організації професійної орієнтації підлітків, який 

базується на використанні цифрових технологій.  
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Для його розроблення й наукового обґрунтування бачимо доцільним 

зупинитися на описі теоретичних засад профорієнтаційної діяльності вчителя 

й аналізі стану розробленості проблеми. 

Опишемо тезаурус дослідження. 

В Українській енциклопедії освіти професійна орієнтація - це 

«…комплексна науково обґрунтована система практичних методів і засобів 

впливу на особистість з метою забезпечення самостійного й усвідомленого 

вибору професії, її освоєння та здійснення професійної діяльності на основі 

врахування індивідуально-психологічних властивостей людини та потреб 

ринку праці в кадрах» [33]. 

Науковці дещо інакше підходять до тлумачення цього поняття:  

- узагальнене поняття одного з компонентів загальнолюдської 

культури, який виявляється у формі турботи суспільства про професійне 

становлення молодого покоління; 

- комплекс соціальних заходів, які сприяють професійному 

самовизначенню з урахуванням потреб і можливостей самої особистості, 

соціально-економічного стану та ринку праці» 

- науково обґрунтована система соціально-економічних, психолого-

педагогічних, медико-біологічних і виробничо-технічних заходів з надання 

молоді особистісно-орієнтованої допомоги в процесі виявлення та розвитку 

здібностей, нахилів, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а 

також формування потреби і готовності до праці в умовах ринку, 

багатоукладності форм власності та підприємництва;  

- система заходів, спрямованих на виявлення особистісних 

особливостей, інтересів і здібностей у кожної людини для надання йому 

допомоги в розумному виборі професій, найбільш відповідних його 

індивідуальним можливостям; 

- науково-практична система діяльності, яку здійснюють школа, 

сім'я, виробничі колективи, заклади професійно-технічної освіти, вищої, 
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середньої і спеціальної освіти, установи культури і яка спрямована на 

досягнення відповідності особливостей особистості старшокласника вимогам 

обраної професії і потребам ринку; 

- багатоаспектна система, що включає в себе виховання, освіту, 

дослідження психодіагностики, вивчення психофізіологічних особливостей, 

організацію курсів за вибором, а також психологічні заняття, через які 

відбувається безпосередній вплив на нервову систему підлітка; 

- цілеспрямована діяльність, яка формує в учнів внутрішню потребу 

і готовність до свідомого вибору професії; 

- система педагогічного та громадського впливу на молодих людей, 

з метою підготовки їх до свідомого вибору професії, система державних 

заходів, що забезпечує науково обґрунтований вибір професії; 

- це тривалий і незворотний соціальний процес освоєння 

особистістю тієї чи іншої професії; 

- особливий вид професійної діяльності вчителя, спрямований на 

створення педагогічних умов для успішного прийняття самостійного, 

усвідомленого вибору напрямку подальшого шляху освіти підлітком, 

вибудовування індивідуальної траєкторії розвитку з урахуванням 

особистісних потреб учня; 

- науково обґрунтована система взаємно пов'язаних економічних, 

соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на 

активізацію процесу професійного самовизначення та реалізації здатності до 

праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших 

чинників, що впливають на вибір професії або на зміну виду трудової 

діяльності [61];  

- інші.  

Професійна орієнтація здійснюється з метою, яку визначено у роботі 

[102, С. 8] (рис.1.2). 
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Рис. 1.2. Мета профорієнтаційної роботи 

 

Завдання профорієнтаційної роботи вчителя подані на рис.1.3. 

 

Рис.1.3. Завданнями профорієнтаційної роботи 

 

МЕТА

забезпечення соціальних гарантій вільного вибору професій, форми зайнятості і 
шляхів самореалізації особистості в умовах ринкових відносин

досягнення збалансованості між професійними інтересами людини, її 
психофізіологічними особливостями і можливостями ринку праці

прогнозування професійної успішності майбутньої трудової діяльності

сприяння безперервному росту професіоналізму особистості як найважливішої 
умови її задоволеністю працею і власним соціальним статусом, реалізації 

індивідуального потенціалу, формуванню індивідуального здорового способу 
життя і матеріального добробуту

ЗАВДАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

• забезпечити широкий діапазон варіантів профільного навчання за 
рахунок комплексних і нестандартних форм і методів, 
використовуваних під час уроків та у виховній роботі

• отримати інформацію про схильності, здібності, переваги і 
можливості учнів для поділу їх за напрямками навчання

• розробити гнучку систему для спільної роботи старшої школи з 
установами додаткової і професійної освіти, з підприємствами міста

• надати додаткову допомогу окремим групам старшокласників, у яких 
можна спрогнозувати труднощі працевлаштування на роботу 
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За аналізом тлумачень категорії «професійна орієнтація» слід зазначити 

про окремі аспекти її увиразнення:  

– соціальний (полягає у формуванні ціннісних орієнтацій у 

професійному самовизначенні, акцентується на вивченні вимог до кваліфікації 

працівника); 

– психолого-педагогічний (психологічний вивчає особистість 

старшокласника, особливості формування його професійної спрямованості, 

тобто здатність до усвідомленого вибору; педагогічний аспект пов'язаний з 

формуванням суспільно значущих мотивів вибору професії і професійних 

інтересів); 

– медико-фізіологічний (висуває такі основні завдання як розробка 

критеріїв професійного відбору відповідно до стану здоров'я, а також вимог, 

що пред'являються професією до особистості майбутнього робітника);  

– економічний (процес управління вибором професії відповідно до 

потреб суспільства та можливостями особистості).  

У роботі [85, С.122] визначено недоліки в організації профорієнтаційної 

роботи (рис.1.4).  

Слід також зазначити, що за кордоном термін «професійна орієнтація» 

не використовується, але його аналогом є категорія «Career Guidance», яка у 

перекладі означає «керівництво, супровід, супровід кар’єри» [183; 185]. 

Завдання професійної орієнтації за кордоном не обмежується визначенням 

професійних здібностей особистості та інформаційно-консультативним 

супроводом, а розглядаються крізь призму питань з розвитку кар’єри 

особистості [115]. 
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Рис.1.4. Недоліки в організації профорієнтаційної роботи (за [85]) 

 

Отже, термінологічний аналіз цих та інших тлумачень засвідчує, що 

сутність професійної орієнтації у більшості досліджень розуміється як система 

взаємодії молодої особистості та вчителя\ педагога (педагогічного колективу, 

суспільства), яка спрямована на задоволення потреби особистості у 

професійному самовизначенні. При цьому наголошується, що 

профорієнтаційна робота – це, по-перше, процес взаємодії, а не якоїсь 

односторонньої дії (наприклад, педагога); по-друге, основу цієї взаємодії 

складають потреби як особистості, так і суспільства, які не завжди збігаються. 

Тому вчитель у такій взаємодії має бути посередником між молодою 

особистістю й суспільством, погоджуючи потреби кожної сторони. Також слід 

відзначити, що важливим є досягнення професійного самовизначення учнів, 

яке розглядається як здатність до пізнання індивідуальних особливостей 

(образ власного «Я») і до прийняття найоптимальнішого рішення. 

Н
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И

Відсутність спеціалістів-профорієнтологів у штатах загальноосвітніх шкіл та 
інших навчальних закладів

Недостатня профорієнтаційна підготовка педагогічних працівників

Низький рівень відповідного матеріально-технічного та інформаційно-
методичного забезпечення

Відсутність чіткої взаємодії різних учасників профорієнтаційного процесу 
(органів працевлаштування, народної освіти, охорони здоров’я та ін.)

Профорієнтація, по суті, так і не стала складовою навчальновиховного 
процесу в школі

Профорієнтаційні заходи, як правило, розраховані на середнього учня, 
відсутній індивідуальний, диференційований підхід до особистості

Використовуються, переважно, словесні, декларативні методи, без надання 
можливості кожному спробувати себе в різних видах діяльності

Низький рівень інформації про потреби суспільства в кадрах
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Узагальнення результатів наукових розвідок дозволяє констатувати 

наявність супровідних категорій, які вживаються поряд або ж ототожнюються 

з категорією «професійна орієнтація». До таких відносимо: «професійне 

самовизначення», «педагогічна підтримка професійного самовизначення», 

«супровід професійного самовизначення».  

Професійне самовизначення:  

- процес і результат вибору професії;  

- найважливіша характеристика розвитку особистості;  

- показник успішності вихідного етапу професійного розвитку;  

- найважливіша лінія її життєвого і особистісного самовизначення;  

- готовність до професійного самовизначення - внутрішня якість 

особистості, що дозволяє усвідомлено і самостійно здійснювати стратегію 

формування та реалізації професійного наміри.  

О. Газман, С. Поляков, В. Слободчиков та інші вважають за необхідне 

розглядати професійне самовизначення особистості саме з позицій 

педагогічної підтримки, тому використовують згадані терміни як синонімічні. 

Проте деякі вчені вважають за необхідне їх розрізняти, вважаючи їх 

взаємопов’язаними: педагогічна підтримка передує супроводу професійного 

самовизначення і йде за ним за запитом учня [161].  

Науковці [161] відзначають низку принципів, залучення яких дозволяє 

успішно здійснювати профорієнтаційну діяльність в контексті професійного 

самовизначення особи:  

- принцип культуровідповідності – передбачає опанування 

старшокласником ціннісно-смислових підстав свого професійного 

самовизначення;  

- гуманістичний принцип – орієнтує на розвиток особистості, 

визнання цінності людського життя і індивідуальності кожної людини, 

спрямованість на особистість та її нахили, запити й потреби; 
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- принцип суб'єктності – передбачає формування у молодої 

особистості діяльнісної позиції щодо професійного самовизначення і 

становлення її як фахівця, активність у визначенні себе, своєї майбутньої 

професії і свого місця в житті; 

- принцип інтеграції – увиразнює взаємний зв'язок і єдність 

суб'єктів профорієнтаційної системи, які спрямовані на реалізацію спільної 

мети профорієнтації - професійного самовизначення людини і становлення її 

як фахівця. 

Зіставляючи поняття «педагогічна підтримка» і «педагогічний супровід» 

професійного самовизначення, учені пропонують встановити між ними межу: 

педагогічна підтримка здійснюється в короткий термін і пов'язана з 

вирішенням певного завдання, а тому є частиною педагогічного 

супроводу [14].  

Професійне самовизначення, на думку психологів [181], зазвичай 

реалізується в чотири етапи (рис.1.5). 

 

 

Рис.1.5. Етапи професійного самовизначення 

 

1. Дитяча гра -
етап, на якому 
дитина приймає на 
себе різні 
професійні 
області, 
програючи 
відповідні 
елементи 
поведінки. 

2. Підліткова 
фантазія - на 
цьому етапі 
підліток уявляє 
себе в тій чи іншій 
привабливою себе 
професії. 

3. Підлітковий вік 
і частина 
юнацького, коли 
здійснюється 
попередній вибір 
професійної 
діяльності. Різні 
професійні сфери 
піддаються оцінці 
з боку підлітка, з 
точки зору його 
здібностей і 
цінностей. 

4. Практичне 
прийняття 
рішення. Цей етап 
включає в себе 
визначення 
майбутньої 
кваліфікації, обсяг 
передбачуваної 
роботи, 
конкретний вибір 
спеціальності
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Слід зауважити, що професійне самовизначення у вітчизняній 

педагогічній літературі не зводиться тільки до акту вибору професії, воно має 

динамічний характер.  

У роботах дослідників, зокрема у [161], виділяються сім етапів розвитку 

професійного самовизначення людини (рис.1.6):  

- емоційно-образний, характерний для дітей старшого дошкільного 

віку, коли у дитини формується позитивне ставлення до професійного світу, 

людей праці, до занять і початкових трудових умінь в доступних видах 

діяльності;  

- пропедевтичний (1-4 класи), коли формується працьовитість, 

розуміння ролі праці в житті людини і суспільства, розвиваються інтереси до 

професій батьків і найближчого оточення, моральні установки вибору 

професії, інтерес до найбільш поширеним професій, заснований на практичній 

включеності учнів у різні види пізнавальної, ігрової, суспільно корисної 

трудової діяльності;  

- пошуково-зондувальний (5-7 класи), коли вирішуються завдання 

формування професійної спрямованості, відбувається усвідомлення власних 

інтересів, здібностей, ціннісних орієнтацій, пов'язаних з вибором професії і 

свого місця в суспільстві;  

- етап розвитку професійної самосвідомості, формування у 

школярів особистісного сенсу вибору професії, умінь співвідносити суспільні 

цілі вибору сфери діяльності зі своїми ідеалами, уявленнями і цінностями з їх 

реальними можливостями (8-9 класи);  

- етап уточнення соціально-професійного статусу (10-11 класи);  

- етап входження в професійну діяльність (учні та студенти 

професійних навчальних закладів);  

- етап розвитку професіоналізму в процесі трудової діяльності, 

підвищення кваліфікації, розширення сфери професійної праці, освоєння 

нових спеціальностей (працююча частина населення). 
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Рис.1.6. Етапи розвитку професійного самовизначення людини 

 

У вітчизняній педагогіці в контексті спільної профорієнтаційної роботи 

школи і ЗВО велика увага приділяється періоду уточнення соціально-

професійного статусу (10-11 класи). У той же час два попередні періоди: 

пошуково-зондувальний (5-7 класи) і етап активного розвитку професійного 

самовизначення, формування особистісного сенсу вибору професії (8-9 класи) 

- не увиразнені достатньою мірою у педагогічних дослідженнях, що 

обумовлює зосередженість нашої уваги на бакалаврах середньої освіти як 

основному ресурсі, орієнтованому на роботу саме в класах середньої, а не 

старшої школи. 

Емоційно-образний

Пропедевтичний
(1-4 класи)

Пошуково-зондувальний 
(5-7 класи) 

Етап розвитку професійної самосвідомості 
(8-9 класи) 

Етап уточнення соціально-професійного статусу 
(10-11 класи)

Етап входження в професійну діяльність
(учні та студенти професійних навчальних закладів)

Етап розвитку професіоналізму 
(працююча частина населення)
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Саме в цей період профорієнтаційна робота дозволяє інформувати учнів 

про різноманітний світ професій, допомагає їм у визначенні особистісних 

якостей, забезпечуючи тим самим вибір професії, сфери діяльності, закладу 

освіти, який відповідав би їхнім інтересам, потребам, нахилам і здібностям, 

був відображенням їх ціннісних орієнтацій і потреб ринку праці в певних 

професійних кадрах. При цьому вчитель у процесі здійснення 

профорієнтаційної діяльності має бути здатним враховувати:  

- особистісну спрямованість, провідний тип діяльності, провідні 

новоутворення, мотиви, рівень розвитку механізмів мислення, здатність до 

самоаналізу, самооцінки, самовиховання, які характерні для даної вікової 

групи; 

- особливості формування в учнів 8-9-х класів образу "Я", розвиток 

у них рефлексії, активне самопізнання, що є основою розвитку самосвідомості 

і самооцінки;  

- особливості формування навичок самовиховання, самоосвіти, яка 

передбачає професійну спрямованість; 

- зосередження уваги підлітків на професійному самовизначенні як 

значущій для них моральній проблемі, що зумовлена широким діапазоном 

самих професій та його постійною модифікацією. 

Вчителі, які здійснюють профорієнтаційну діяльність, мають оперувати 

професіограмами (комплексний опис конкретного виду трудової діяльності). 

Останні, як правило, використовують для ознайомлення молоді з 

особливостями того чи іншого виду професії. Професіограма містить: 

– загальні відомості про професію, спеціальність (назва, потреба у 

фахівцях, посади, які можна зайняти особа після набуття професії, 

перспективи професійного зростання тощо); 

– виробничу характеристику професії (зміст та умови праці, 

матеріали, робочий інструмент, процес організації праці та її результати, 

рівень механізації \ автоматизації тощо); 
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– санітарно-гігієнічні умови праці із зазначенням можливої шкоди 

організму та переліком фізіологічних умов й медичних протипоказань; 

–  перелік обсягу знань і вмінь, які необхідні для успішної 

професійної діяльності, із виділенням тих, що визначають професійну 

майстерність; 

–  характеристику можливих форм професійного навчання, 

можливості підвищення кваліфікації; 

–  психограму професії (характеристику психологічних вимог до 

людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей, а також 

психофізіологічних протипоказань).  

Аналіз науково-педагогічних розвідок засвідчив необхідність 

опанування вчителем психодіагностичних методик, які сприятимуть 

обґрунтованому (на рівні психофізіологічних особливостей учня – інтереси, 

здібності, нахили, потреби, професійні уподобання, темперамент, риси 

характеру, стан здоров’я тощо) вибору сфери професійної діяльності і які є 

значущими для успішного професійного самовизначення.  

Відповідно до поставлених завдань розрізняють різні види професійної 

діагностики (рис.1.7). 

 

 

Рис.1.7. Види професійної діагностики [24] 
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Попередня діагностика школярів проводиться з раннього підліткового 

віку та спрямована на активізацію їхнього професійного самовизначення, 

осмислення ними власних інтересів. При цьому рекомендується застосовувати 

психологічні методики всебічного вивчення особистості: індивідуально-

психологічних; основних особливостей психофізіологічних функцій 

(властивості нервової системи, темперамент); обсягу і глибини знань та умінь 

особистості.  

Констатувальна діагностика проводиться вже на етапі прийняття 

рішення про вибір професії (як правило, перед профілізацією або перед 

вступом до ЗВО). Така діагностика не є прогностичною, проте може надати 

відповідь про адекватність вибору професії, а тому найчастіше 

використовуються методики вивчення спрямованості та здатностей 

особистості. 

Слід відзначити, що станом на сьогодні галузь професійної діагностики 

налічує значну кількість крім науково-педагогічних, ще й психологічних 

досліджень [79], в яких описано досить велику кількість профорієнтаційних 

діагностичних методик (рис.1.8). 

За результатами аналізу перелічених та інших методик встановлено, що 

сьогодні найбільшого поширення набула методика Є. Климова [55]. 

Науковцем запропоновано класифікацію типів професій на п’ять великих груп 

за предметом праці: «Людина-людина», «Людина-техніка», «Людина-знакова 

система», «Людина-природа», «Людина-художній образ» (рис. 1.9). 
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Рис.1.8. Профорієнтаційні методики 

«Диференційно-діагностичний опитувальник Є.О.Клімова» та його модифікації. 

• Методика призначена для відбору на різні типи професій відповідно до 
класифікації типів професій Є Клімова. Результати опитування (близько 30 питань 
із вибором альтернативних відповідей) показують, до якої професійної сфери 
людина відчуває схильність і проявляє інтерес.

«Карта інтересів А.Є.Голомштока» та її модифікації. 

• Опитувальник (близько 90 питань) дозволяє встановити схильність особистості до 
однієї з більш ніж двадцяти основних професійних сфер.

«Опитувальник професійних схильностей Л. Йовайши» та його модифікації. 

• Ця методика (близько 25 питань) застосовується для оцінки схильностей 
особистості до різних сфер професійної діяльності: мистецтво, техніка, робота з 
людьми, розумова праця, фізична праця, виробництво товарів і послуг.

«Опитувальник для визначення професійної готовності Л.М. Кабардова». 

• За результатами проведення опитування встановлюється, до якої сфери професійної 
діяльності (за Є. Клімовим) схильна людина.

«Діагностика структури сигнальних систем» (Е. Зеєр, Г. Павлова, Н. Садовнікова). 

• За допомогою діагностики відносного переважання у людини першої або другої 
сигнальної системи визначаються специфічні типи вищої нервової діяльності: 
художній, розумовий і середній. За результатами діагностики видаються 
рекомендації про те, який вид трудової діяльності найбільше підходить 
випробуваному.

«Матриця вибору професії». 

• Методика розроблена авторським колективом Московського обласного центру 
профорієнтації молоді та дозволяє виявити професію найбільш близьку інтересам і 
схильностям опитуваного.

«Анкета "Орієнтація" І.Л. Соломіна». 

• Методика дозволяє провести само оцінювання професійних інтересів і здібностей 
людини. На підставі опитування визначається переважна схильність і здатність 
людини до опанування одного з типів професій (за Є. Клімовим) і відповідність 
двом класам: виконавської та творчої особистості.

«Профасоціації». 

• Методика дозволяє оцінити професійну спрямованість особистості. Може 
застосовуватися як в індивідуальній, так і груповій профорієнтаційній роботі.

«Професійні наміри». 

• Опитувальник призначений для виявлення рівня сформованості й усвідомленості 
життєвих планів, захоплень, професійних намірів, знань про професії, оцінки 
власної придатності до професії.

«Типологічний Опитувальник Дж. Холланда». 

• Методика (240 питань) дозволяє визначити тип особистості по Холланду 
(реалістичний, інтелектуальний, соціальний, конвенціональний (стандартний), 
заповзятливий, артистичний), на підставі чого надаються рекомендації до професій, 
що найбільш підходять цьому типові.
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Рис.1.9. Класифікація типів професій за Є.Климовим [55] 

 

Методика Є. Климова допомагає людині визначитися, до якого із 

зазначених типів вона відноситься. Тест за даною методикою передбачає 

двадцять відповідей (вибір з двох варіантів) на одне запитання – «Якій роботі 

Ви надаєте перевагу?» (рис.1.10).  

1. «Людина-Природа». 

• Представників цих професій об'єднує любов до всього живого та до природи. Це 
людина яка захоплюється природничими, географічними, біологічними та 
хімічними науками. Людина якій подобаються тварини та робота з ними. Як 
приклад «людина-природа» - це ветеринар, біолог, фізик, геолог тощо.

2. «Людина-Техніка». 

• Люди які відносяться до даної категорії захоплюються технічними об’єктами та 
роботою з ними. Як правило це люди з більш практичним та так званим 
«технічним» мисленням та ті, хто частіше працюють фізично, а не розумово. Як 
приклад можемо зазначити такі професії: інженер, електрик, механік, конструктор 
та інші.

3. «Людина-Людина».

• Це як правило дуже комунікабельна людина, сфера діяльності якої тісно пов’язана 
з іншими людьми та полягає у взаємодії з соціумом. Це людина, яка в роботі надає 
перевагу взаємодії з людьми, а не з технікою. Приклади такої роботи: учитель, 
продавець, лікар, юрист та інші.

4. «Людина-Знакова система». 

• Люди які відносяться до даної категорії працюють зі знаками, цифрами, кодами, 
мовами, схемами, таблицям, формулами тощо. Вони надають перевагу не людям, а 
техніці і працюють з нею не фізично, а розумово.  Саме до сього типу і відносяться 
ІТ-професії, зазначимо деякі з прикладів таких професій: програміст, лінгвіст, 
коректор, топограф та інші.

5. «Людина-Художній образ». 

• Люди цієї категорії захоплюються мистецтвом – художнім, музичним, театральним, 
танцювальним та іншими. Мають творчу уяву і захоплюються творчими видами 
діяльності. Наводимо декілька прикладів таких професій: письменник, актор, 
музикант, художник, дизайнер та інші.
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Рис.1.10. Парні відповіді на тест Є.Климова 

 

Двадцять разів людина вибирає одну з двох відповідей. Щоб опрацювати 

анкету та отримати результат, запитання поділені на дві групи, позначати їх 

можна по-різному, наприклад різним кольором, різними літерами, 

зображеннями тощо (ми використовували два кольори – червоний і синій, 

рис. 1.11). Потім за схемою Є. Климова відповіді зараховуються до певного 

типу і визначається, наскільки людина схильна до того чи іншого типу 

професій. 

 

 

Рис.1.11. Групування за відповідями на тест 
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Подібним чином будуються інші онлайн-тестувальники. 

Основними методами профорієнтаційної діагностики є спостереження, 

опитування, анкетування, інтерв'ю, тестові методики [80]. Опанування цих 

методик і методів діагностики є важливим результатом у професійній 

підготовці вчителя.  

Також для професійного орієнтування використовуються різні форми. 

Так, у роботі [47] обґрунтовано «трикутник профорієнтації»: професійне 

консультування, професійну просвіту (пропаганду) та професійний відбір. 

Водночас О. Сазонов виокремлює вісім самостійних елементів профорієнтації 

(професійні пропаганда, профагітація, профінформування, професіографія, 

профдіагностика, профконсультація, профвідбір, профадаптація, професійне 

виховання) (рис.1.12). 

 

 

Рис.1.12. Елементи профорієнтації за О.Сазоновим 

 

Слід зазначити, що сьогодні визначені й використовуються 

найрізноманітніші форми і методи профорієнтаційної діяльності:  

– добір діагностувального матеріалу і діагностувальних карт;  
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– профорієнтаційна діагностика, заняття та тренінги з планування 

кар'єри;  

– консультації з вибору профілю навчання;  

– анкетування;  

– організація і проведення екскурсій;  

– зустрічі з представниками підприємств, організацій, установ, ЗВО;  

– профорієнтаційна робота з батьками (проведення батьківських 

зборів, лекторії, індивідуальні бесіди, анкетування батьків, залучення батьків 

для виступів перед учнями, залучення батьків для роботи керівниками гуртків, 

спортивних секцій, художніх студій, театрів, громадських учнівських 

організацій, допомога батькам в організації тимчасового працевлаштування 

учнів у канікулярний період, створення опікунської ради тощо). 

У роботі [55] окремо виділено форми консультування з метою 

профорієнтації: групові та індивідуальні консультації за результатами 

діагностики з питань самовизначення школярів; консультування за 

результатами поглибленої діагностики; індивідуальні консультації для 

вивчення особистісних особливостей учнів, специфіки їх навчальної 

діяльності; індивідуальні консультації з організації профорієнтаційної роботи; 

тематичне консультування батьків. Нею зазначається, що успіх консультацій 

можливий лише за умови попереднього вивчення пріоритетів підлітків, їхніх 

життєвих цінностей, діагностики їхніх особистісних потреб. 

Л. Кузьміних [67] виділено методи організації профорієнтаційної 

роботи:  

1) професійні психодіагностики, які включають в себе закриті бесіди-

інтерв'ю з підготовлених запитань, відкриті бесіди-інтерв'ю, опитувальники 

професійної мотивації, опитувальники професійних здібностей, особистісні 

опитувальники, проєктивні особистісні тести, моніторинг, збір непрямої 

інформації про учня від знайомих, батьків, друзів, педагогів і т.д., 

психофізіологічне обстеження для того, хто обирає професію з особливими 
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умовами праці, ігри і тренінги, що моделюють ситуації професійного 

спілкування або морального вибору в процесі трудової діяльності, за 

допомогою тренажерів;  

2) інформаційно-довідкові, просвітницькі методи, які складаються з 

професіограм або коротких описів професій, довідкової літератури, 

інформаційно-пошукових систем, які оптимізують пошук навчальних 

закладів, професій, робочих місць; професійна реклама та агітація оперативна 

і приваблива для старшокласників, екскурсії на підприємства і в навчальні 

заклади, зустрічі з фахівцями, профорієнтаційні уроки як система занять, а не 

окремі заходи, засоби масової інформації;  

3) допомога в конкретному виборі і прийнятті рішення, тобто побудова 

послідовних дій, що забезпечують реалізацію намічених цілей і перспектив, 

що дозволяють наочно уявити можливі життєві перспективи самовизначення 

людини, побудова системи різних варіантів дій учня, що ведуть до певної мети 

і дозволяють виділити найбільш оптимальні варіанти перспектив, 

використання різних схем альтернативного вибору з наявних варіантів вибору 

професії;  

4) моральна емоційна підтримка на фоні прийнятних психологічних 

обставин. 

Опитування вчителів, що працюють сьогодні у ЗЗСО, засвідчило, що 

сьогодні вчителі відчувають труднощі в організаційних, науково-методичних 

і матеріально-технічних питаннях профорієнтаційної діяльності. У багатьох 

закладах освіти типовим стає вибір форм і методів профорієнтаційної роботи, 

що знижує ефективність профорієнтаційних завдань. Вони (завдання) 

вирішуються, як правило, в межах уроків без залучення інновацій чи виховних 

форм і методів роботи, спеціальних засобів профорієнтаційної діяльності, 

психодіагностичних методик і консультування. 

Анкетування вчителів засвідчило, що більшість із них (81%) вважають 

самостійний вибір учнів найбільш прийнятним у виборі професії, профільне 



48 
 

навчання покликане сприяти вступу на обрані спеціальності (82%), але не 

сприяти вибору професії. 

Переважна більшість учителів (79%) вважає, що доцільно підвищити 

власну кваліфікацію в галузі профорієнтаційної діяльності, зокрема, щодо 

використання нетрадиційних методів такої діяльності (45%); опанування 

цифрових технологій для здійснення профорієнтаційної діяльності (86%); 

опанування психодіагностичних методик профорієнтаційного спрямування 

(91%). 

Проведене опитування і спостереження за діяльністю вчителів 

засвідчило, що жоден вчитель не оцінює рівень власної підготовки до 

профорієнтаційної діяльності як високий, а більшою мірою як низький (33%) 

і середній (54%). Вчителі зазначили при цьому, що відчувають труднощі щодо 

підтримки профорієнтаційного спілкування, аргументації своїх позицій в 

наданні профорієнтаційної допомоги, не здатні використати цифрові 

технології для зацікавлення, організації, проведення і аналізу результатів 

профорієнтаційної діяльності. 

Пошук причин такого стану готовності вчителів до профорієнтаційної 

роботи стимулював нас звернутися до аналізу їхньої професійної підготовки у 

закладах вищої освіти, який обумовив аналіз освітньо-професійних програм 

підготовки бакалаврів середньої освіти.  

Станом на 2020 рік відповідні ОПП будувалися на основі попередніх 

навчальних панів підготовки вчителя, які наслідували вимоги МОН, проте 

змінювалися частіше у обсягах навчальних дисциплін при намаганні залишити 

традиційним їхній зміст. Вплив варіативних курсів вважаємо незначним у 

контексті нашого дослідження, а тому опишемо лише ті дисципліни, які 

безпосередньо могли впливати на здатність майбутніх учителів провадити 

профорієнтаційну діяльність. Зокрема, нами було досліджено зміст психолого-

педагогічних дисциплін і методик предметного навчання, а також їхній 

методичний супровід у закладах освіти, які були залучені до педагогічного 
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експерименту: Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С.Макаренка (https://sspu.edu.ua/), Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (https://mdpu.org.ua/), 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(https://udpu.edu.ua/). 

За результатами проведеного аналізу встановлено, що: 

- профорієнтація (профорієнтаційна діяльність або професійна 

орієнтація в діяльності вчителя) як окрема тема розглядається в межах 

методик предметного навчання та в курсах психології (загальна психологія або 

практична психологія); 

- на вивчення теми «Профорієнтація» загалом відводиться від 4 до 

10 годин, що вважаємо достатнім для усвідомлення важливості 

профорієнтаційної діяльності вчителя, проте недостатнім для опанування 

методик здійснення профорієнтаційної діяльності та методів її реалізації в 

умовах ЗЗСО; 

- вивчення курсів, пов’язаних із формуванням навичок в галузі 

цифрових технологій («ІКТ», «ІТ в діяльності вчителя», «Комп’ютерно-

орієнтовані системи навчання» та подібні до них) не передбачають вивчення 

тем, пов’язаних із вивченням шляхів опанування цифрових технологій для 

цілеспрямованої профорієнтації школярів, проте окремої уваги заслуговують 

теми, де формуються навички програмування (як правило, вчителі 

інформатики і математики) та навички використання хмарних сервісів 

(зокрема, використання Google-форм в освітньому процесі) і віртуального 

спілкування (зокрема, сервіси соціальної комунікації). На їх вивчення 

відводиться від 2 до 20 годин, що вважаємо прийнятним для досягнення 

поставленої мети самої дисципліни, проте недостатнім для опанування 

навичок використання цифрових технологій для реалізації професійної 

орієнтації молоді. 
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Отже, проведений аналіз ОПП засвідчив фрагментарне формування 

знань та умінь про особливості професійно-орієнтаційної діяльності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти, що обумовлює в контексті вирішення 

проблеми дослідження модифікацію змісту ОПП в частині наповнення її 

питаннями профорієнтаційної діяльності та використання цифрових 

технологій для цього.  

Також спостереження за організацією університетської підготовки 

виявило низку чинників, які перешкоджають успішній підготовці бакалаврів 

середньої освіти до профорієнтаційної діяльності. Проведені нами опитування 

(35 викладачів університетів, що увійшли до експериментальної бази 

дослідження) дали такі результати:  

- третина викладачів (30%) не усвідомлюють важливості, цінності й 

потреби у формуванні навичок профорієнтаційної діяльності майбутніх 

учителів, оскільки таке завдання перед ними не ставиться;  

- інша частина викладачів (70%), яка усвідомлює необхідність 

формування умінь профорієнтаційної роботи, не бачить шляхів такого 

формування в межах своїх дисциплін. 

Формування готовності майбутніх учителів до профорієнтаційної 

діяльності пов’язують з опануванням варіативних курсів, хоча зазначають, що 

упровадження спецкурсів не завжди дозволить перевірити рівень 

сформованості відповідних умінь під час виробничої практики. 

Також викладачі відзначають, що сьогоднішні студенти, майбутні 

бакалаври середньої освіти, не мають сформованої системи 

профорієнтаційних цінностей, проявляють стійкі стереотипи мислення, 

слабку спрямованість на професійний саморозвиток.  

Таким чином, сформована практика традиційного навчання майбутніх 

учителів у ЗВО недостатньо враховує потребу підготовки бакалаврів середньої 

освіти до профорієнтаційної діяльності, а також не орієнтована на формування 



51 
 

навичок використання цифрових технологій для організації і супроводу такої 

діяльності.  

Отже, аналіз стану розробленості проблеми підготовки майбутніх 

бакалаврів освіти до профорієнтаційної діяльності засвідчив таке. 

1. Професійна орієнтація означає цілеспрямовану соціально-

психологічну та педагогічну діяльність, спрямовану на підготовку молоді до 

свідомого і обґрунтованого вибору професії відповідно до особистих нахилів, 

інтересів, здібностей, а також суспільних потреб в певних професіях. 

2. Профорієнтаційна діяльність має бути зорієнтована на задоволення 

актуальних кадрових потреб національної та регіональної економіки, а тому 

потребує як використання дієвих форм і методів своєї реалізації, так і вчасного 

її проведення.  

3. Аналіз науково-педагогічних досліджень засвідчує перспективність 

використання цифрових технологій і засобів для організації і проведення 

профорієнтаційної діяльності. При цьому найбільш успішним для такої 

діяльності є період професійного самовизначення учнів, коли відбувається 

формування стійкого професійного інтересу, усвідомленого професійного 

наміру: пошуково-зондувальний етап (5-7 класи) та етап розвитку професійної 

самосвідомості (8-9 класи). Зазначене обумовлює вже на рівні бакалаврату 

забезпечити формування відповідних умінь майбутніх учителів здійснювати 

профорієнтаційну діяльність. 

4. Аналіз практичного стану розробленості проблеми засвідчив, що 

основні впливи на вибір професії молоддю здійснюють друзі, престижність 

професії, власні уподобання, батьки. При цьому нехтуються психофізіологічні 

чинники і потреби економки у фахівцях певної сфери. Водночас для успішного 

вибору професії особливе значення має знання учнем своїх індивідуально-

типологічних особливостей, нахилів та здібностей, виявлення стійкого 

інтересу до майбутньої професійної діяльності, здатність співвіднести власні 
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схильності і здібності з потребами, ціннісними орієнтаціями та інтересом до 

майбутньої професії.  

5. Практикуючі вчителі й викладачі зазначили про стереотипність 

вирішення завдань профорієнтаційної діяльності та відсутність нових ідей, 

підходів, технологій, методичного забезпечення з боку надавачів освітніх 

послуг (ЗВО, інститути підвищення кваліфікації тощо). При цьому 

встановлено, що профорієнтаційні заходи (професійна просвіта, екскурсії, 

зустрічі, робота з батьками тощо) не стільки орієнтують молодь, скільки 

розвивають уявлення про певну галузь (освіти чи виробництва), тобто не 

орієнтують на особистісний вибір професії. 

6. Недостатньою мірою враховують потребу формування умінь 

профорієнтаційної діяльності освітньо-професійні програми підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти. Зокрема, встановлена фрагментарність 

в опануванні відповідних навичок в межах ОПП та доцільність перегляду 

(модернізації) змісту окремих традиційних навчальних дисциплін (зокрема, 

психолого-педагогічного спрямування) і впровадження спецкурсів з 

опанування цифрових технологій для організації, проведення та кількісного 

аналізу результатів профорієнтаційної діяльності. 

7. Успішне вирішення проблеми підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності потребує проведення додаткового аналізу потенціалу сучасних 

цифрових технологій, ресурсів і засобів для реалізації форм і методів 

профорієнтаційної роботи.  

 

1.2. Використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності вчителя 

Сьогодні українське суспільство зазнає значного впливу з боку 

інформаційних технологій, які стали невіддільною частиною повсякденного 
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життя і обумовили появу принципово нових способів навчання, спілкування і 

професійної діяльності.  

Поняття «інформаційні технології» (ІТ) є багатозмістовним, що 

підтверджують підходи [4; 7; 11; 34; 35; 40; 43; 123; 132; 184] до його 

тлумачення, які наведені на рис.1.13.  

 

Рис.1.13. Підходи до тлумачення ІТ  

 

Підходи 
до визначення 
поняття "ІТ"

Загальнотехнічний

В. Остерйковський 

М. Скопень

Науковий

ЮНЕСКО

С. Зайцева, 
В. Іванов 

Операційний М. Заренін 

Соціально-економічний

Н. Пунченко

І. Балух

Антропологічний Л. Баєва

Процесний М. Жалдак

Педагогічний І. Соколова
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С. Дятлов [32, с. 197-198] характеризує сім етапів розвитку суспільства 

за типом інформаційних технологій (рис.1.14).  

 

Рис.1.14. Етапи розвитку суспільства за типом ІТ 

Усно-мовленнєва ІТ

• пов'язується з виникненням мови і мовлення як способу ефективної комунікації та 
організації взаємин між людьми

Писемна

• харктеризується періодом виникнення й становлення  писемності і граматичних 
правил мови через технології письма для передавання або ж відтворення повідомлень 
чи знань (наочні символи, спеціальні знаки, рукописи тощо)

Друкарська (книжна)

• співпадає з періодом виникнення технологій друку, коли повідомлення і хнання 
передавалися за допомогою друкованих книг

Радіотелеграфна (електромагнітна)

• характеризується періодом появи телеграфу, телефону, радіо і телебачення, коли 
передача даних стала значно швидшою та передбачала при цьому оперування 
значними  обсягами, швидке оброблення і накопичення інформації завдяки 
застосуванню електромагнітних сигналів

Комп’ютерна технологія

• Період, коли для передачі, обробки і відтворення даних почали використовувати 
електронні обчислювальні машини 

Глобальна комп’ютерно-мережева

• повязана з розвитком і поширенням телекомунікаційних і космічних мереж (поява 
оптико-волоконних каналів передавання сигналів, приймально-передавального 
обладнання)

Універсальна інформаційно-мережева біоквантова технологія

• характеризується масштабним використанням цифрових технологій передавання й 
відтворення інформації. Поява і розвиток квантових комп’ютерів сприяють і 
обумовлюють розвиток універсальної глобальної гуманітарно-комп’ютерної 
(біоквантової) мережі для збирання, оброблення, відтворення й використання 
світових даних в різних сферах людської діяльності
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Останній етап обумовлений появою цифрових технологій (ЦТ, з англ. 

Digital technology) – технологій, які засновані на дискретному представленні 

сигналів, до яких відносять електронну пошту, Інтернет, мобільні телефони, 

MP3-програвачі, комп’ютери, робототехніку, вимірювальні прилади, радіо- і 

телекомунікаційні пристрої та багато інших.  

Сьогодні часто використовують терміни «інформаційні технології», 

«комп’ютерні технології», «інтернет-технології», «хмарні/туманні 

технології», цифрові технології. Їх можна ототожнити, якщо мається на увазі 

використання технічних пристроїв для реалізації таких технологій (ПК, 

смартфон, планшет тощо). Проте вони різні з позицій методу опрацювання 

даних [186]. 

Інформаційна технологія – технологія, яка передбачає використання 

сукупності різних засобів і методів опрацювання й передавання первинних 

даних про об’єкт (процес чи явище) для одержання вторинних даних нього [1; 

74]. Така технологія не обов’язково передбачає використання техніки. 

Комп’ютерна технологія – це інформаційна технологія, яка використовує 

комп’ютерні засоби для опрацювання і передавання первинних даних про 

об’єкт (процес чи явище) для одержання вторинних даних про нього. Іншими 

словами, у комп’ютерній технології принциповим є використання 

комп’ютерної техніки для реалізації самої технології [74]. 

Інтернет-технології – це комп’ютерні технології, які передбачають 

роботу з мережею Інтернет [66]. 

Поняття «цифрові технології» вважаємо складовою частиною поняття 

«інформаційні технології», оскільки для інформаційних технологій 

характерне оперування інформацією не лише у цифровому вигляді, до 

інформаційних технологій відносимо, у першу чергу, методи збирання, 

зберігання, оброблення, передавання і подання інформації, а вже потім засоби 

(апаратні чи програмні), завдяки яким це можна здійснити.  
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Для ефективного використання цифрових технологій в освіті необхідні 

не лише відповідна організація процесу навчання, інформаційні та навчальні 

ресурси, а також здатність учителів працювати в рамках нової освітньої 

парадигми, пов’язаної з потребою постійного як опанування ЦТ і засобів, так 

і їхнього використання для роботи з молоддю. Проте аналіз шкільної практики 

засвідчує, що наявність комп'ютерної техніки в школі і доступ до мережі 

Інтернет не вирішують проблему ефективного їх використання в освітньому 

процесі, в тому числі, й у профорієнтаційній діяльності закладу освіти загалом 

і вчителів, зокрема.  

Більшість учителів не володіють навичками використання цифрових 

технологій для організації, супроводу, професійно орієнтованого 

консультування в межах власної профорієнтаційної діяльності і 

використовують при цьому традиційні форми, методи і засоби: очні зустрічі з 

представниками професій, екскурсії у ЗВО на День відкритих дверей, очне 

спілкування на тематичних позакласних заходах тощо. І не зважаючи на те, що 

сьогодні повсюдним є використання ресурсів мережі Інтернет, залученість 

таких ресурсів у профорієнтаційну діяльність вчителя є недостатньою. 

Контент-аналіз джерел мережі Інтернет засвідчив, що сьогодні існує 

велика кількість ресурсів, які можна використовувати для підтримки 

профорієнтаційної діяльності (рис.1.15). 
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Рис.1.15. Ресурси мережі Інтернет для профорієнтаційної діяльності 
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Зупинимося на кожному з них більш детально. 

Освітні портали 

Інтернет-ресурси цього типу надають вичерпну інформацію про освіту 

загалом. На таких ресурсах можуть бути каталоги ЗВО, інформація про 

спеціальності, освітні ресурси, інформація про системи освіти інших країн, 

інформація про гранти, виставки, можливо, конференції. На рис. 1.16-1.17 

подані сторінки окремих із них. 

 

 

 

Рис.1.16. Освітній портал 

 (op.ua) [96] 

Рис.1.17. Освітянські організації 

України (www.ednu.kiev.ua) [97] 

 

Сайти з професійної орієнтації молоді 

До такого типу ресурсів відносимо: 

довідники професій (наприклад, https://hrliga.com/index.php? 

module=norm_base&op=view&id=433), де можна побачити усі зареєстровані 

професії в Україні, їхній код у ієрархічному порядку, перелік посад, які може 

обіймати фахівець цієї професії, а також додаткову інформацію про вимоги до 

професійної підготовки чи певні обмеження; 

словники професій (наприклад, https://www.rabotka.ru/infoworker/), де 

через алфавітний покажчик і гіперпосилання можна дізнатися про загальні 

характеристики професії, вимоги до індивідуальних особливостей фахівця, 

медичні протипоказання, вимоги до професійної підготовки, посадові 

обов’язки, кваліфікаційні вимоги; 

https://hrliga.com/index.php?%20module=norm_base&op=view&id=433
https://hrliga.com/index.php?%20module=norm_base&op=view&id=433
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спеціалізовані центри з професійної орієнтації молоді (наприклад, 

консультаційна мережа «Моя професія», 

https://myprofession.com.ua/consultacii.php), де є можливість пройти тести з 

профорієнтації за методиками: дослідження професійних інтересів і 

цінностей, дослідження IQ та інтелектуальних професійно значущих якостей, 

дослідження соціально-психологічних і професійно-значущих факторів. За 

результатами проходження тесті надається звіт із висновками та додатковою 

психологічною інформацією, а також переліком професій, які притаманні 

такому типу особистості;  

центри зайнятості (наприклад, сайт 

https://www.dcz.gov.ua/storinka/profesiyna-oriyentaciya Державної служби 

зайнятості), де можна дізнатися про вакансії, затребувані професії, пройти 

тестування (платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри, 

http://profi.dcz.gov.ua/), отримати консультацію з власного професійного 

становлення, причому усі послуги надаються безкоштовно; 

сайти вакансій (наприклад, сайт пошуку роботи в Україні, 

https://jobs.ua/), де передбачено можливість у інтерактивному режимі 

побачити усі вакансії, «гарячі» вакансії, здійснити пошук вакансій за регіоном, 

а також зареєструватися і надати власне резюме для працевлаштування. 

Зазначимо, що цифрові технології сьогодні допомагають вирішити 

низку проблем у діяльності установ (структур), орієнтованих на 

профорієнтаційну діяльність. Автоматизація процесів профорієнтаційного 

спрямування є порівняно економним і перспективним способом досягти 

результату, у т.ч. зменшити управлінські витрати, висвітлити потреби ринку 

праці, зекономити ресурси на підготовці\перепідготовці фахівців, 

поширювати інформацію про різноманітні проєкти і програми, пришвидшити 

працевлаштування. 

 

 

https://myprofession.com.ua/consultacii.php
https://www.dcz.gov.ua/storinka/profesiyna-oriyentaciya
http://profi.dcz.gov.ua/
https://jobs.ua/
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Сайти закладів вищої освіти 

Сьогодні кожний ЗВО зацікавлений у якомога більшій кількості 

абітурієнтів, тому на офіційному сайті надає не тільки інформацію про 

спеціальності, яким може навчити, а акцентує увагу на матеріальній базі 

закладу (наприклад, віртуальні екскурсії) або ж пропонує неформальні заходи, 

які висвітлюють університет не в офіційному, а скоріше соціально-

привабливому світлі. До таких відносимо різноманітні інтернет-олімпіади та 

інтернет-конкурси, а також зустрічі з успішними випускниками, які стають 

яскравим прикладом надання якісних освітніх послуг. 

Приклад віртуальної екскурсії можна знайти на сайті Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» 

(https://content.ukma.edu.ua/virtual_tour/main/start.html). 

На офіційному сайті фізико-математичного факультету Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка міститься 

інформація про проведення Всеукраїнської олімпіади з математики, фізики, за 

результатами якої абітурієнти цього університету матимуть можливість 

отримати додаткові бали при вступі на перший курс.  

Інший ресурс, пов'язаний, зокрема, з профорієнтацією на ІТ-

спеціальності цього університету, – регіональний конкурс «Розфарбуй життя» 

(https://fizmat.sspu.edu.ua/component/content/article/8-news/32-konkurs-z-komp-

yuternoji-grafiki-dlya-shkolyariv-sumskoji-oblasti?Itemid=101), який 

проводиться з 2015 року і цікавий учням. Про це більш докладно у роботі 

[188], тут наведемо лише географічний розподіл учасників і переможців у 

2019 році (рис. 1.18-1.21). 

 

https://fizmat.sspu.edu.ua/component/content/article/8-news/32-konkurs-z-komp-yuternoji-grafiki-dlya-shkolyariv-sumskoji-oblasti?Itemid=101
https://fizmat.sspu.edu.ua/component/content/article/8-news/32-konkurs-z-komp-yuternoji-grafiki-dlya-shkolyariv-sumskoji-oblasti?Itemid=101
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Рис. 1.18. Розподіл робіт  

у номінації  

«Краща 2D растрова графіка» 

Рис 1.19. Розподіл робіт у номінації 

«Краща 2D векторна графіка» 

 

 

Рис 1.20. Розподіл робіт у номінації 

«Краща GIF-анімація» 

Рис 1.21. Розподіл робіт у номінації 

«Краща Flash-анімація» 
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Соціальні, мережеві сервіси 

До такого типу інтернет-ресурсів, пов’язаних з профорієнтацією, 

відносимо соціальні мережі, сервіси. Найбільш поширеними сьогодні 

соціальними сервісами є: http://twitter.com – Twitter (мікроблоги); 

http://www.facebook.com/ – Facebook; http://www.linkedin.com/ – Linkedin; 

https://www.instagram.com/ – Інстаграм; https://telegram.org/ – Телеграм; 

https://plus.google.com – Google+ та інші. 

Як правило, за ініціативи ЗВО в них утворюються акаунти, які 

поширюють \ інформують про діяльність кафедри чи підрозділу університету 

про спеціальність, за якою готують фахівців. Водночас на акаунтах соцмереж 

публікується інформація про події, які могли б потенційно зацікавити 

абітурієнтів. Приклади акаунтів від ресурсу Proforientator наведені на 

рис. 1.22 (а-в). 

 

 

а) 

http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.instagram.com/
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://plus.google.com/
https://plus.google.com/
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б) 

 

в) 

Рис. 1.22. Приклади ресурсу Proforientator.info (FB, Diigo.com, Twitter) 

 

Дещо іншого типу інформація пропонується на акаунті кафедри 

інформатики Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка в Facebook (рис.1.23) та Instagram (рис.1.24). Вона є більш 

орієнтованою на галузі «Освіта» (Середня освіта (Інформатика)) та 

«Інформаційні технології». 
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Рис. 1.23. Скрін акаунта кафедри інформатики  

СумДПУ імені А.С.Макаренка у Facebook 

 

 

Рис. 1.24. Скрін акаунта кафедри інформатики  

СумДПУ імені А.С.Макаренка у Instagram 

 

Блоги – це сайти, інформація на яких постійно оновлюється і відкрита 

для обговорення, тобто передбачає майданчик для полеміки. Так, наприклад, 
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ресурс Освітанова [170] пропонує текст-роздум на тему «Як обрати професію: 

20 ресурсів для профорієнтації», який може допомогти у виборі майбутньої 

професії. Там же пропонуються тести, опитувальники, анкети і передбачена 

можливість для спілкування. 

Подкасти (наприклад, Освіторія [110] або Мел [49]) - це тематичні 

аудіоблоги, які присвячені якійсь окремій історії. Завдяки подкастам стає 

можливим почути реальні розповіді від людей, які самі по собі є цікавими або 

ж досягли значних результатів у певній царині. В контексті профорієнтації це 

розповіді про те, як людина обирає професію і досягає успіху. 

Відеокасти (наприклад, «Історія успіху» [45]) – це також тематичний 

блог, проте у форматі відео, який знайомить глядачів з певною історією у 

форматі відео. 

Відеозаписи лекцій (наприклад, лекція «Організація профорієнтаційної 

діяльності» [93]) як відео виступів лекторів перед аудиторією або ж 

аудіосупровід презентації, яку можна побачити на екрані монітора, 

дозволяють урізноманітнити профорієнтаційний матеріал. 

Варто зазначити, що на найбільшому відеохостінгу YouTube також 

можна знайти велику кількість профорієнтаційних матеріалів саме 

відеоформату (наприклад, за пошуковим запитом «профорієнтація» 

(https://cutt.ly/QzzA8S9) ресурс знаходить велику кількість ресурсів 

відповідного спрямування. 

ММ-матеріали профорієнтаційного спрямування (наприклад, 

мультимедійні презентації) також уможливлюють підтримку 

профорієнтаційної діяльності вчителя. За запитом по ключовим словам 

«профорієнтація», «профорієнтаційна робота», «заходи з профорієнтації» 

пошукова система знаходить більше 1,8 млн ресурсів, серед яких 

відеоматеріали, презентації тощо. 

Вебінари (наприклад, вебінар «Як обрати професію або що таке 

профорієнтація» [5]) як заходи, що проводяться у форматі онлайн і нагадують 
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семінар, конференцію чи обговорення певної проблеми чи питання, яке 

хвилює учасників, зокрема, дозволяють познайомитися з особливостями 

вибору професії. 

Освітні комп’ютерні ігри (наприклад, «Вгадай професію» [52]) частіше 

розробляються не великими компаніями, а вчителями і покликані зацікавити 

учнів проблемою вибору професії і при цьому розвинути в них знання про 

сучасні професії, що затребувані на ринку праці, вимагають особливої 

фізичної, психічної чи іншого виду підготовки тощо. 

Освітні ресурси 

Відкриті освітні платформи (наприклад, курс «Як вступити до 

найкращих західних шкіл та університетів» на відкритій освітній платформі 

Prometheus [169]) як віртуальні майданчики, на яких пропонуються розроблені 

науковцями, дослідниками, педагогами невеликі курси, що пов’язані з 

тематикою майбутньої освіти і професійного становлення, можуть стати у 

нагоді учням-випускникам ЗЗСО. 

Відео-, аудіоматеріали (наприклад, на сайті МОН пропонується відео 

про переваги профосвіти [147]) сьогодні поширюються швидко через 

зацікавленість молоді саме візуальними матеріалами. 

Характерною рисою застосування цифрових технологій у процесі 

профорієнтації є розмаїття форм подання інформації: тексти, таблиці, графіки, 

діаграми, а також їх поєднання, що створює сприйнятливі психологічні умови 

для включення підсвідомих реакцій молоді. Схеми, карти (наприклад, 

схематичне зображення вдалого професійного вибору «Знаю+Можу+Треба» 

[17]) дають можливість на статичних моделях подати особливості вибору 

професії з візуалізацією послідовності кроків (рис.1.25). 
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Рис.1.25. Формула професійної орієнтації (за [17]) 

  

Спеціалізоване програмне забезпечення 

До спеціалізованого програмного забезпечення, яке підтримує 

профорієнтаційну діяльність вчителя, слід віднести такі. 

Віртуальні майданчики для спілкування (наприклад, платформи Zoom 

(https://zoom.us/), Skype (https://www.skype.com/ru/), Viber 

(https://www.viber.com/ru/), Google Meet (https://meet.google.com/) та ін.) 

надають можливість учителю організувати профорієнтаційний простір, у 

якому є можливим обговорення проблем вибору професії, надання додаткових 

дидактичних матеріалів, у т.ч. профорієнтаційного спрямування, спілкування 

через чат, обмін файлами, запис зустрічей тощо. 

Комп’ютерна профорієнтаційна діагностика 

Оскільки сьогодні не є проблемою автоматизувати розрахунки за 

визначеними алгоритмами, то природньою слід вважати поширеність ресурсів 

із комп’ютерною профорієнтаційною діагностикою. Так, на сайті 

Proforientator (http://proforientator.info/?page_id=100) пропонується ціла низка 

комп’ютерних тестів, які дозволяють кожному визначитися із власним 

професійним типом особистості (тест Дж.Голанда, 

http://proforientator.info/?page_id=6016), мотивами власного вибору професії 

http://proforientator.info/?page_id=100
http://proforientator.info/?page_id=6016
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(http://proforientator.info/?page_id=6014), мотивами вибору сфери трудової 

діяльності (http://proforientator.info/?page_id=6249), побудувати власну карту 

інтересів («Карта інтересів», http://proforientator.info/?page_id=6006) та ін. На 

цьому ж ресурсі можна пройти тести на визначення здатності до певних 

професій, визначити пріоритети професійного вибору та ін. 

Нами проведено опитування за тестувальником Є.Климова. Результати 

наведені у додатку Б. 

Програмні засоби для розроблення профорієнтаційного супроводу 

розглядаються нами як засоби, що уможливлюють створення будь-яких 

супровідних матеріалів (рисунки, таблиці, графіки, схеми, SMART-об’єкти, 

ММ-матеріали тощо). До таких відносимо програмні засоби зі створення 

комп’ютерної графіки, середовища програмування, а також хмарні сервіси 

(наприклад, для організації авторських опитувань Google-форми 

(http://www.docs.google.com) або LimeSurvey (https://www.limesurvey.org) чи 

для побудови мережевих карт знань (FreeMind; Mindmeister; bubbl.us/; Cacoo; 

Popplet; Mindomo та ін.). Також до таких програм слід віднести і авторські 

розробки типу комплексної комп’ютерної системи «Основи вибору професії» 

[58], але з огляду на поширення онлайн тестів з профорієнтації комп’ютерні 

програмами такого типу без постійного оновлення і рекламного супроводу не 

будуть затребуваними. 

Розглянута класифікація є досить умовною, оскільки можливі перетини 

у видах ресурсів і їх належності до конкретної групи. Проте аналіз згаданих 

ресурсів засвідчує, що їх можна розглядати під іншим кутом, що уможливлює 

для такого типу ресурсів інші типи класифікації, які коротко опишемо нижче. 

Електронні (цифрові) ресурси за видами профорієнтаційної роботи 

поділяються на: діагностичні, агітаційні, консультативні, інформаційно-

орієнтувальні, супровідні (рис.1.26). 

http://proforientator.info/?page_id=6014
http://proforientator.info/?page_id=6249
http://proforientator.info/?page_id=6006
http://www.docs.google.com/
https://www.limesurvey.org/
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Рис.1.26. Класифікація ЕР за видами профорієнтаційної роботи 

 

Електронні (цифрові) ресурси за видами профорієнтаційних заходів 

поділяються на: ПЗ для зустрічі, ПЗ для занурення, консультаційні, 

екскурсійні, проєктні (рис1.27). 

 

Рис.1.27. Класифікація ЕР за видами профорієнтаційних заходів 

 

Зауважимо, що наведена нами класифікація умовна і не претендує на 

повне висвітлення типів електронних (цифрових) ресурсів у галузі 
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профорієнтації. Проте слід зробити кілька ремарок щодо здійснення 

профорієнтаційної діяльності вчителя на основі цифрових технологій.  

При організації проєктної діяльності у профорієнтаційній роботі слід 

зважати на розмаїття електронних (цифрових) ресурсів і популяризувати їх 

розмаїття серед учнів. Це можна здійснити, запропонувавши проєкти, 

пов’язані з професійним вибором: «Чому професія вчителя вічна?», «Скільки 

сьогодні професій налічує ІТ-галузь?», «Де отримати професію дизайн-

менеджера?», «Топ-20 найпопулярніших професій Сумської області» тощо. 

Бачимо перспективною у профорієнтаційній діяльності вчителів 

популяризацію серед учнів відкритих освітніх ресурсів, а також інтернет-

олімпіад і конкурсів. При виборі професії потрібно керуватися не лише 

власними уподобаннями, а й вимогами, які ставить професія до людини. 

Бачимо доцільним саме через цифрові ресурси знайомити учнів з 

особливостями професії, які надають, у т.ч. відкриті освітні платформи, 

інтернет-олімпіади тощо. Це забезпечить індивідуалізованість у виборі 

професії та врахуванні інтересів самого учня.  

У профорієнтаційній діяльності важливою є робота з батьками, яку теж 

можна перевести у формат цифрового спілкування. Оскільки за результатами 

науково-педагогічних досліджень підтверджено вплив батьків на професійний 

вибір дітей, то поширення інформації серед батьків буде не менш важливим.  

Також слід зважати на профорієнтаційні заходи від представників 

певних галузей, як от від представників ІТ-індустрії (навчальний центр 

Netcracker, навчальний центр PortaOne та ін.), які, володіючи останньою 

інформацією з ринку праці, можуть зорієнтувати у виборі спеціалізації, 

перспективних напрямах розвитку галузі, специфіку професійної адаптації, 

особливості працевлаштування, перспективи у побудові кар’єри. У цьому 

випадку для абітурієнтів стає можливим зсередини ознайомитися з 

«виробництвом», зануритися у професію і зіставити власні очікування з 

реальністю. 
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Отже, за результатами аналізу цифрових технологій і ресурсів мережі 

Інтернет, які пов’язані з професійною орієнтацією молоді стверджуємо таке. 

1. Цифрові технології впливають на форму, рівень і якість проведення 

профорієнтаційних заходів. 

2. Завдяки ЦТ підвищується поінформованість учнів про професії. 

3. Цифрові технології сприяють здійсненню учнями усвідомленого 

професійного вибору на основі поінформованості та розуміння школярами 

своїх професійних уподобань і схильностей. 

4. Завдяки ЦТ стає можливим виконати учням серію різних проб в 

системах «людина-техніка», «людина-природа», «людина-знакова система», 

«людина-художній образ», «людина-людина» для отримання уявлень про свої 

потенційні можливості і переваги в певній професії. 

5. Цифрові технології можна використовувати з діагностичною метою. 

Через спостереження, тести, інтерв’ювання визначати динаміку розвитку 

індивідуальних якостей, у т.ч. функціональної грамотності, технологічних 

умінь, інтелектуальної та вольової підготовленості. 

6. Цифрові технології уможливлюють вільний доступ до інформаційних 

джерел профорієнтаційного спрямування, що формує уявлення про професію 

як найважливіший соціальний прояв особистості,  про ті вимоги, які професія 

ставить перед людиною, сприяє активізації молоді по відношенню до власного 

майбутнього і надає можливість виявити власні нахили і здібності, допомагає 

задати ціннісні орієнтири. 

 

1.3. Сутність і структура готовності майбутніх бакалаврів освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційної діяльності 

Перейдемо тепер до визначення ключової категорії дослідження 

«готовність майбутніх бакалаврів освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційної діяльності». Для цього розглянемо додатково такі поняття 
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як «готовність» і «готовність до певного виду діяльності», які представлені у 

наукових розвідках сучасних дослідників. 

Поняття «готовність» у науковому обігу з’явилося наприкінці ХІХ 

століття і пройшло кілька етапів свого розвитку (рис.1.28) [21]. 

 

 

Рис.1.28. Історичні етапи розвитку категорії «готовність» 

 

Вивчення психологічних [29; 79; 86; 119; 149] та науково-педагогічних 

праць [60; 72; 77; 107; 135] обумовлює двоїстість підходів у тлумаченнях 

науковців. Так, наслідувачі функційного підходу (В. Мясищев, А. Пуні, 

Д. Узнадзе та ін.) доводять, що «готовність» - це такий стан особистості, коли 

активізуються психічні функції, а особистість здатна мобілізуватися для 

досягнення певних результатів діяльності. При цьому «готовність до 

діяльності» є розвитком психічних процесів, котрі ведуть до позитивного 

результату певного роду діяльності (Д. Узнадзе, В. Мясищев та ін.).  

Варто зауважити, що Д. Узнадзе розглядав готовність як психічний стан, 

за якого індивід активізується через необхідність вирішити певну проблему і 

-ПЕРШИЙ
(кінець ХІХ –

початок ХХ ст.), 
коли готовність 
сприймали як 

настанову і вивчали з 
позицій психічного 

стану особистості, що 
зумовлює відповідну 

поведінку (діяльність)

-ДРУГИЙ
(середина ХХ ст.), 
коли тлумачення 

терміну «готовність» 
пов’язували з якісним 

показником 
саморегуляції 

поведінки людини

-ТРЕТІЙ
(друга половина ХХ 

ст. – початок ХХІ ст.), 
коли феномен 

готовності 
розглядають у 

контексті теорії 
діяльності взагалі та 

професійної 
діяльності, зокрема 
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обирає певний тип поведінки особистості для пошуку оптимального шляху 

вирішення цієї проблеми [149].  

В. Мясищев для тлумачення готовності використовує поняття 

«ставлення» і вважає, що за умови позитивного ставлення до певного виду 

діяльності особу слід вважати готовою до її виконання [86].  

У роботах науковців (Б. Ананьєв, М. Дьяченко, Л. Кандибович, 

А. Линенко, В. Сластьонін та ін.) простежується сприйняття готовності як 

прояву індивідуальних якостей по відношенню до певного виду діяльності. 

Так, В. Сластьонін тлумачить готовність загалом через прояв здібностей, які 

обумовлені прагненням до діяльності, а готовність до діяльності як здатність 

до ефективного і впевненого виконання цього виду діяльності, яка інтегрує 

вміння сприйняти завдання, моделювання відповідної поведінки, добір 

ефективних методів для забезпечення успішності діяльності та уміння 

зіставити й оцінити власний потенціал щодо труднощів для досягнення 

результату [134]. 

М. Дьяченко і Л. Кандибович [30], а також А. Линенко [71] у трактуванні 

готовності звертають увагу на мотиви й важливість високого рівня розвитку 

особистісних якостей, психічних процесів сприйняття, уваги, мислення та 

позитивного ставлення до діяльності. 

У іншій своїй роботі [29] науковці сприймають готовність двох видів: 

тривалу готовність (або загальну, або завчасну) і тимчасову (або ситуативну) 

готовність (або стан готовності). Перша характеризується заздалегідь 

набутими навичками, знаннями, уміннями, а друга – одномоментною 

актуалізацією сил для успішного виконання діяльності.  

В. Моляко розглядає психологічну готовність, яка включає запас певних 

знань, умінь і навичок та особистісні риси (здібності, мислення, увага, 

моральний потенціал особистості тощо), які забезпечують успішне виконання 

професійних функцій [84]  
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Зазначимо, що у дослідженні Л. Кондрашової [59] визначено готовність 

випускника закладу вищої освіти до професійної діяльності як сукупність 

різного роду готовностей, серед яких: готовність до професійного навчання як 

орієнтація, професійна готовність як процес оволодіння професією, 

особистісна готовність як наявність адекватних особистісних якостей, 

психологічна готовність як адаптація після завершення навчання.  

У роботі [89, с.23] автори описують готовність до педагогічної 

діяльності через професіограму професії вчителя: психологічна готовність до 

роботи з дітьми, уміння контактувати з ними та їх батьками, інтелектуальна 

активність та інші.  

Узагальнення цих та інших тлумачень понять «готовність» і «готовність 

до діяльності» дозволяють стверджувати, що готовність до певного роду 

діяльності слід вважати інтегративним особистісним утворенням, яке інтегрує 

у собі мотиви на виконання такого роду діяльності, певний набір знань про 

особливості її виконання і набутих умінь її виконувати, а також усвідомлення 

наслідків за результатами її виконання. 

Звузимо надалі наш науковий пошук і розглянемо підходи науковців [19; 

37; 39; 69; 130; 150; 162; 165; 166] до тлумачення категорії «готовність до 

профорієнтаційної діяльності» (рис.1.29). 
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Рис.1.29. Підходи до тлумачення категорії  

«готовність до профорієнтаційної діяльності» 
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Термінологічний аналіз різних видів готовності засвідчує, що готовність 

вчителя до профорієнтаційної роботи як індивідуальне утворення має 

характеризуватися наявністю низки специфічних знань та вмінь, 

психологічною налаштованістю на такий вид діяльності та рефлексією щодо 

неї, що включають: здатність прогнозувати і створювати умови для 

самостійного вибору учнями індивідуальної траєкторії професійного 

розвитку, стимулювання учнів до особистого виваженого вибору, його 

формування і корекції, сформованість педагогічної рефлексії і високий рівень 

володіння психолого-педагогічними та спеціальними знаннями, відповідними 

вміннями і навичками, що забезпечують успішність виконання 

профорієнтаційної діяльності через використання, самостійне конструювання 

і модифікацію профорієнтаційних засобів, розробку диференційованих 

(індивідуалізованих) програм профорієнтації учнів на основі індивідуальних 

освітніх маршрутів.  

Важливим висновком для вирішення проблеми нашого дослідження є 

відображення в категорії «готовність до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності» саме здатності до використання, конструювання і модифікації 

профорієнтаційних форм, методів і засобів. 

Узагальнюючи тлумачення науковцями категорій «готовність», 

«готовність до діяльності», «готовність до профорієнтаційної діяльності», 

уточнимо сутність провідної категорії нашого дослідження. 

Отже, готовність майбутнього бакалавра середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності – це 

особистісна якість майбутнього бакалавра середньої освіти, яка 

характеризує здатність на основі цифрових технологій успішно 

використовувати, конструювати, модифікувати профорієнтаційні заходи 

(їхні форми, методи і засоби) та інтегрує в собі прагнення використовувати 

ЦТ для профорієнтаційної діяльності, спеціалізовані знання 

(психофізіологічні, педагогічні, діагностико-методичні, ІТ) для розроблення 
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та спеціалізовані вміння (діагностичні й технологічні) ефективного її 

провадження, а також навички рефлексивної самооцінки успішності 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності. 

Означена нами категорія, як і категорії, що розглянуті нами під час 

термінологічного аналізу, не є тривіальними, а тому описуються через призму 

своїх складових. 

Структурно-логічний аналіз категорії «готовність» та її похідних 

засвідчив, що науковці, як правило, розглядають чотири-компонентну 

структуру готовності (рис.1.30) 

 

 

 

Рис.1.30. Структура готовності до діяльності 

Негривода О.О.

Мотиваційний

Емоційно-вольовий

Когнітивний

Операційно-
діяльнісний

Завітренко Д.Ж.

Мотиваційний

Я-компонент

Когнітивний

Практичний

Курочкіна Л.В.

Мотиваційний

Оціночно-
рефлексивний

Когнітивний

Діяльнісний

Чумак М.Є.

Мотиваційно-
ціннісний

Оціночно-
рефлексивний

Змістовно-
операційний

Шліхта Г.О.

Мотиваційний

Емоційний

Когнітивний

Операційно-дійовий

Чорна І.М.

Мотиваційний

Емоційний

Когнітивний

Операційно-дійовий

Псих. налаштованість

Професійна 
підготовленість



78 
 

Узагальнення психолого-педагогічних досліджень засвідчило єдність у 

поглядах науковців щодо чотирьох компонентів у структурі готовності до 

профорієнтаційної діяльності (мотиваційного, когнітивного та практичного 

або діяльнісного, рефлексивного) [162; 165; 69; 39], причому мотиваційний і 

рефлексивний уособлюють більшою мірою особистісні якості і 

налаштованість на певний вид діяльності, а інші увиразнюють набуті під час 

професійної підготовки, а потім у процесі професійної діяльності 

спеціалізовані знання та вміння. 

Тому зважаючи на те, що означене нами поняття «готовність майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у 

профорієнтаційній діяльності» має складний зміст, опишемо його структуру 

як інтегративну єдність мотиваційного, когнітивного, діяльнісного і 

рефлексивного компонентів (рис.1.31). 

 

 

Рис.1.31. Структура готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти  

до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності 

 

Розглянемо почергово кожен із зазначених компонентів. 
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Емоційно-мотиваційний компонент 

Емоційно-мотиваційний компонент готовності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності характеризується спрямованістю особистості майбутнього педагога 

на профорієнтаційну діяльність на основі цифрових технологій і засобів, 

бажанням здійснювати цифрову підтримку професійного самовизначення 

молоді, сформованістю переконань у необхідності виважених організації та 

проведення профорієнтаційної роботи з учнями через активне використання 

мережі інтернет і цифрових сервісів. 

Фахова підготовка вчителя має передбачати формування у нього 

здатності спрямовувати освітній процес на особистість учня, вибудовувати 

власну професійну діяльність так, щоб кожен учень мав можливості для 

постійного розвитку з урахуванням власних уподобань. Тому в основі 

мотиваційного компонента бачимо особисті прагнення студента, майбутнього 

бакалавра середньої освіти, застосовувати цифрові технології у професійній 

царині загалом і у профорієнтаційній роботі, зокрема. Цим компонентом 

виражається не лише позитивне ставлення до цифрових технологій і засобів, а 

й упевненість у потребі такі засоби використовувати у власній професійній 

діяльності.  

Емоційно-мотиваційний компонент характеризує позитивне ставлення 

до гуманітарної сторони професії вчителя, бажання постійно 

вдосконалюватися щодо впровадження цифрових технологій не тільки в 

освітній, а й у навколоосвітній процес, дізнаватися про появу нових 

комп’ютерних програм і технологій, досліджувати досвід залучення цифрових 

технологій для покращення профорієнтаційної роботи, відслідковувати появу 

нових психодіагностичних методик, досліджувати особливості їхнього 

впровадження. Стійкість, глибина і широта педагогічних інтересів, які 

орієнтовані на цифрові технології та їх використання у профорієнтаційній 

діяльності, визначається саме мотивацією.  



80 
 

На емоційно-мотиваційний компонент готовності використовувати ЦТ 

у профорієнтаційній діяльності впливають психічні риси особистості вчителя. 

Серед них: почуття і вольові процеси, які складають базис для результативної 

діяльності педагога, емоційність, гарний настрій, налаштованість на 

результат, уміння тримати себе в руках, наполегливість, рішучість, 

ініціативність, самостійність [59]. 

Також важливими будуть упевненість у власних силах, наполегливість 

щодо розпочатої справи, спроможність керувати поведінкою і діями власними 

та інших суб’єктів освітнього процесу.  

Іншими словами, емоційно-мотиваційний компонент готовності 

майбутніх бакалаврі середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності включає: 

- усвідомлені бажання залучати цифрові технології до організації і 

проведення профорієнтаційної діяльності на засадах індивідуалізації та 

диференціації; 

- пізнавальний інтерес до проблеми упровадження цифрових технологій, 

ресурсів і засобів у профорієнтаційну діяльність загалом і конкретно до класу 

навчання, до обраної психодіагностичної методики, до обраної форми і методу 

проведення профорієнтаційної діяльності; 

- зацікавленість в оволодінні новими цифровими технологіями й 

методами проведення профорієнтаційної роботи; 

- бажання розробляти власні цифрові ресурси для підтримки 

профорієнтаційної діяльності; 

- сукупність професійно-особистісних якостей, які необхідні 

майбутньому бакалавру середньої освіти для здійснення профорієнтаційної 

діяльності, серед яких:  

- відповідальність (сумлінне виконання професійних обов’язків, 

дотримання прийнятих санітарно-гігієнічних та етичних норм, 

готовність відповідати за свої вчинки);  
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- ініціативність (здатність до активного і продуктивного 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності);  

- наполегливість (мобілізація власних сил щодо залучення 

цифрових технологій у освітній процес та здатність знаходити 

відповідні ресурси для цього);  

- дисциплінованість (витриманість, внутрішня організованість, 

дотримання чинного законодавства);  

- громадянськість (спроможність ефективно реалізовувати права й 

обов’язки суб’єктів освітнього процесу, готовність до захисту 

інтелектуальної власності у сфері використання цифрових технологій і 

засобів). 

Когнітивний компонент 

Когнітивний компонент готовності майбутніх бакалаврів середньої 

освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності 

передбачає наявність низки специфічних знань з галузей педагогіки, 

психології, фізіології, методики предметного навчання, цифрових технологій 

і засобів. 

До таких знань відносимо: 

- знання сутності профорієнтаційної діяльності та специфіки її 

реалізації в умовах ЗЗСО; 

- знання особливостей процесу професійного самовизначення 

учнів;  

- знання провідних дидактичних принципів, які є ефективними для 

професійної орієнтації учнів; 

- знання різних форм, методів і засобів профорієнтаційної 

діяльності; 

- знання форм роботи з батьками учнів для супроводу 

профорієнтаційної діяльності;  

- обізнаність в галузі професіограм різних професій; 
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- знання змісту профорієнтаційної роботи вчителя на різних етапах 

її здійснення; 

- знання про психофізіологічні особливості підлітків (увага, 

пам’ять, нахили, темперамент тощо) на різних етапах їхнього розвитку; 

- знання психодіагностичних методик для визначення нахилів 

молоді; 

- знання шляхів використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

вчителя; 

- знання хмарних сервісів для організації опитувань; 

- знання спеціалізованого ПЗ для автоматизації розрахунків при 

опрацюванні результатів психодіагностичних тестів; 

- знання соціальних мереж, які поширені серед молоді, та правил е-

комунікації в них; 

- знання цифрових інструментів впливу на самовизначення молоді; 

- знання в галузі комп’ютерної графіки і цифрового дизайну; 

- знання інструментів комп’ютерної візуалізації знань. 

Важливою характеристикою когнітивного компонента готовності 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності є розвинуте педагогічне 

мислення, яке виявляється в умінні передбачити педагогічні ситуації і 

педагогічні явища, розпізнати й змоделювати їх, спрогнозувати можливі 

наслідки та уникнути негативу. Це обумовлює потребу формування високого 

рівня теоретичних знань, розвинутого творчого мислення і рівня загальної 

культури. Звертаємо на це особливу увагу, оскільки більшість майбутніх 

бакалаврів обмежуються тільки конспектами лекцій і не проєктують набутий 

досвід на майбутню професійну діяльність, не зіставляють його з можливими 

педагогічними ситуаціями. Ситуативно, без налаштованості на їх подальше 

використання набуті знання залишаються у короткотривалій пам’яті і не 

стають інструментом професійної діяльності.  



83 
 

Отже, нами описано перелік знань, які мають набути майбутні бакалаври 

середньої освіти у процесі власної професійної підготовки для успішного 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Діяльнісний компонент 

Діяльнісний компонент увиразнює практичне застосування теоретичних 

основ профорієнтаційної діяльності через набір спеціалізованих умінь, які 

набуває майбутній вчитель для успішного її здійснення, і характеризується  

адекватністю прийнятих рішень, які відповідають інтересам і потребам 

школярів, пізнавальною і творчою активністю в питаннях надання допомоги 

школярам у виборі напрямку подальшої освіти на основі цифрових технологій, 

сформованістю умінь аналізувати одержані результати учнівського вибору 

для визначення подальшого напряму освіти кожного учня. 

До діяльнісного компоненту відносимо такі вміння: 

– уміння організації та проведення педагогічних досліджень; 

– уміння застосовувати психодіагностичні методики для вивчення 

особистісних характеристик учня для його професійного самовизначення; 

– проєктивні уміння для реалізації завдань профорієнтаційної 

роботи; 

– уміння добирати ефективні форми, методи й засоби для успішного 

здійснення профорієнтаційної діяльності; 

– технологічні вміння використовувати цифрові технології для 

профорієнтаційної діяльності; 

– уміння користуватися різними соціальними мережами; 

– уміння створювати власний цифровий контент 

профорієнтаційного спрямування;  

– уміння здійснювати пошук, критичну оцінку, узагальнення е-

даних для розроблення цифрових засобів підтримки профорієнтаційної 

діяльності; 
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– медіа-вміння критично сприймати, інтерпретувати, аналізувати й 

використовувати медіа-інформацію з проблем професійної орієнтації учнів; 

– уміння використовувати цифрові технології для організації е-

комунікації зі стейкґолдерами; 

– уміння використовувати цифрові платформи для супроводу 

профорієнтаційної діяльності; 

– уміння створювати е-форми для автоматизації опитувань та 

опрацювання результатів таких опитувань; 

– уміти програмувати діагностичні методики для спрощення роботи 

у виявленні особистісних нахилів учнів;   

– прогностичні вміння відстежувати та визначати перспективні 

напрями розвитку ринку праці; 

– аналітичні вміння визначати професіографічні характеристики 

поширених, популярних і нових (перспективних) професій; 

– уміння координувати власну профорієнтаційну діяльність із 

діяльністю ЗВО та підприємств регіону, які потребують або потребуватимуть 

молодих працівників. 

Рефлексивний компонент 

Рефлексивний компонент готовності майбутніх бакалаврів середньої 

освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності 

характеризує здатність учителя до оцінювання успішності результатів 

профорієнтаційної діяльності інших та самооцінювання власної 

профорієнтаційної діяльності. Він виражає усвідомлення власної 

профорієнтаційної діяльності, переконання у власних можливостях керувати 

профорієнтаційним процесом засобами цифрових технологій і проявляється в 

здатності свідомо контролювати й оцінювати результати профорієнтаційної 

діяльності та коригувати шляхи самовизначення учнів. 

Він характеризується здатністю: 



85 
 

– до критичного аналізу змісту профорієнтаційної діяльності, 

обраних форм, методів і засобів такої діяльності; 

– до критичного ставлення до вибору форм і методів 

профорієнтаційної діяльності іншими; 

– до постійного пошуку нових форм, методів і засобів 

профорієнтаційної роботи; 

– до опанування нових цифрових інструментів для супроводу чи 

підтримки профорієнтаційної діяльності. 

Рефлексивний компонент готовності бакалаврів середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності 

характеризується здатністю критично оцінити цифрові ресурси, потенціал 

соціальних мереж і хмарних технологій для успішної реалізації 

профорієнтаційної діяльності, здатністю здійснювати контроль, самоконтроль 

та аналіз власних розробок і пропозицій, усвідомлювати оцінку та самооцінку 

результатів профорієнтаційної діяльності та творчо підходити до справи. 

Рефлексивний компонент передбачає самооцінку власної підготовки у 

контексті профорієнтаційної діяльності і зіставлення обраних шляхів 

розв’язання відповідних завдань. Цей компонент включає і потребу бакалаврі 

середньої освіти у професійному самовдосконаленні. Майбутній бакалавр 

середньої освіти має усвідомлювати потребу не лише вчити, а й вчитися, 

оновлювати й поповнювати власні знання, уміння й навички в галузі цифрових 

технологій, спеціалізованого програмного забезпечення тощо.  

Важливими характеристиками рефлексивного компонента також є 

педагогічні здібності: педагогічна спостережливість, педагогічне 

передбачення й уявлення, оскільки відчувати внутрішній стан учня, вміти 

аналізувати, систематизувати факти і явища, правильно оцінювати результат 

в системі «вчитель – учень» і передбачити кінцеві результати роботи – 

необхідні якості майбутнього бакалавра середньої освіти. 
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Отже, термінологічний аналіз понять «готовність», «готовність до 

діяльності», «готовність до профорієнтаційної діяльності» та суміжних з ними, 

а також структурно-логічний аналіз цих понять разом з узагальненням 

результатів наукових розвідок щодо формування такої якості у майбутніх 

бакалаврів середньої освіти дають підстави для таких висновків. 

1. Готовність як окремий феномен розглядається у психологічних і 

педагогічних дослідженнях протягом століття і тлумачиться як особистісне 

утворення, яке передбачає наявність у особи (майбутнього фахівця) моделі її 

діяльності і усвідомлену потребу у виконанні такої діяльності. 

2. Готовність як багатогранний і нетривіальний феномен вимагає 

враховувати у своїй структурі специфіку певного виду діяльності (професійне 

завдання, спеціалізовані знання та вміння, умови провадження діяльності). 

3. Готовність до певного роду діяльності сприймається як результат 

спеціально організованої підготовки. Для бакалаврів середньої освіти 

готовність до використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності слід сприймати як один із результатів їхньої професійної 

підготовки. 

4. Готовність майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності – це особистісна якість 

майбутнього бакалавра середньої освіти, яка характеризує здатність на основі 

цифрових технологій успішно використовувати, конструювати, модифікувати 

профорієнтаційні заходи (їхні форми, методи і засоби) та інтегрує в собі 

прагнення використовувати ЦТ для профорієнтаційної діяльності, 

спеціалізовані знання (психофізіологічні, педагогічні, діагностико-методичні, 

ІТ) для розроблення та спеціалізовані вміння (діагностичні й технологічні) 

ефективного її провадження, а також навички рефлексивної самооцінки 

успішності використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності. 
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5. Структура готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності не є 

тривіальною і розглядається у єдності чотирьох компонентів: емоційно-

мотиваційний (визначає спрямованість майбутнього вчителя на майбутню 

профорієнтаційну діяльність саме цифровими технологіями й засобами), 

когнітивний (характеризує наявність спеціалізованих знань 

(психофізіологічних, педагогічних, діагностико-методичних, знань з ЦТ, яку 

утворюють теоретичний базис для успішної реалізації профорієнтаційної 

діяльності в використанням ЦТ), діяльнісний (увиразнює спеціалізовані 

уміння використовувати цифрові технології для створення цифрового 

профорієнтаційного простору та здійснення е-комунікації з учнями), 

рефлексивний (виражає усвідомлення власної профорієнтаційної діяльності, 

переконання у власних можливостях керувати профорієнтаційним процесом 

засобами цифрових технологій і проявляється в здатності свідомо 

контролювати й оцінювати результати профорієнтаційної діяльності та 

коригувати шляхи самовизначення учнів).  

 

Висновки до розділу 1 

У розділі схарактеризовано стан розробленості проблеми підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності, проаналізовано цифрові ресурси на предмет 

їх використання у профорієнтаційній діяльності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти. 

За результатами аналізу стану розробленості проблеми дослідження 

встановлено, що сьогодні професійна орієнтація сприймається як 

цілеспрямована соціально-психологічна й педагогічна діяльність, що 

спрямована на підготовку молодого покоління до свідомого й обґрунтованого 

вибору професії з урахуванням особистих нахилів, інтересів, здібностей, а 

також суспільних потреб у певних професіях.  
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Найбільш успішним для професійного самовизначення учнів є період, 

коли відбувається формування стійкого професійного інтересу, усвідомленого 

професійного наміру, тобто 5-9 класи ЗЗСО, що обумовлює вже на рівні 

бакалаврату забезпечити формування відповідних умінь майбутніх учителів 

здійснювати профорієнтаційну діяльність. 

Встановлено, що цифрові технології впливають на форму, рівень і якість 

проведення профорієнтаційних заходів. При цьому завдяки ЦТ підвищується 

поінформованість учнів про професії і є можливість сприяти усвідомленому 

професійному вибору на основі їхніх професійних уподобань і схильностей. 

За контент-аналізом ресурсів мережі Інтернет встановлено, що в 

контексті профорієнтаційної діяльності вчителя їх варто поділити на кілька 

груп: освітні портали; сайти з професійної орієнтації молоді (довідники 

професій, словники професій, спеціалізовані центри з  профорієнтації, центри 

зайнятості, сайти вакансій); сайти ЗВО (віртуальні екскурсії, Інтернет-

олімпіади, Інтернет-конкурси, розповіді випускників); соціальні, мережеві 

сервіси (соціальні мережі, блоги (у т.ч. подкасти), відеозаписи лекцій, ММ-

матеріали, вебінари, освітні комп’ютерні ігри); спеціалізовані освітні ресурси 

(відкриті освітні платформи, відеоматеріали, аудіоматеріали, схеми, карти 

тощо); спеціалізоване програмне забезпечення (віртуальні майданчики для 

спілкування, комп'ютерна діагностика, ПЗ для створення профорієнтаційного 

супроводу (комп'ютерна графіка, середовища програмування, хмарні сервіси) 

та інші. 

За результатами термінологічного аналізу понять «готовність», 

«готовність до діяльності», «готовність до профорієнтаційної діяльності» 

уточнено категорію «готовність майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності» як 

особистісну якість майбутнього бакалавра середньої освіти, яка характеризує 

здатність на основі цифрових технологій успішно використовувати, 

конструювати, модифікувати профорієнтаційні заходи (їхні форми, методи і 
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засоби) та інтегрує в собі прагнення використовувати ЦТ для 

профорієнтаційної діяльності, спеціалізовані знання (психофізіологічні, 

педагогічні, діагностико-методичні, ІТ) для розроблення та спеціалізовані 

вміння (діагностичні й технологічні) ефективного її провадження, а також 

навички рефлексивної самооцінки успішності використання цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності. 

У структурі готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності визначено 

чотири компоненти: емоційно-мотиваційний (визначає спрямованість 

майбутнього вчителя на майбутню профорієнтаційну діяльність саме 

цифровими технологіями й засобами), когнітивний (характеризує наявність 

спеціалізованих знань (психофізіологічних, педагогічних, діагностико-

методичних, знань з ЦТ, яку утворюють теоретичний базис для успішної 

реалізації профорієнтаційної діяльності в використанням ЦТ), діяльнісний 

(увиразнює спеціалізовані уміння використовувати цифрові технології для 

створення цифрового профорієнтаційного простору та здійснення е-

комунікації з учнями), рефлексивний (виражає усвідомлення власної 

профорієнтаційної діяльності, переконання у власних можливостях керувати 

профорієнтаційним процесом засобами цифрових технологій і проявляється в 

здатності свідомо контролювати й оцінювати результати профорієнтаційної 

діяльності та коригувати шляхи самовизначення учнів). 

Основні результати розділу представлено у роботах [148; 99; 100]. 
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РОЗДІЛ 2. 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦТ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Теоретико-дидактичні основи підготовки майбутніх бакалаврів 

освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

Основою дослідження стали психологічна теорія особистості 

(Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.), положення психологічної 

теорії діяльності (А. Асмолов, Л. Божович, В. Петровський та ін.), 

концептуальні ідеї особистісно-орієнтованого навчання (Н. Алексєєв, 

Є. Бондаревська, В. Сєріков, І. Якиманська та ін.), дослідження загальних 

закономірностей освітнього процесу у вищій школі, ефективних технологій 

навчання студентів (A. Алексюк, В. Андрущенко, С. Архангельський, 

А. Гуржій, М. Євтух, І. Прокопенко, С. Смірнов, М. Соколова та ін.).  

Разом з тим, кожна модифікація усталених програм підготовки фахівців 

потребує свого обґрунтування, через що нами проаналізовано низку 

методологічних підходів та науково-педагогічні дослідження, які спираються 

на ці підходи для забезпечення успішності фахової підготовки. 

Так, у дослідженні Н. Пономарьової обґрунтовано доцільність 

системного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, аксіологічного, 

діяльнісного і синергетичного підходів у підготовці майбутніх учителів 

інформатики до профорієнтаційної діяльності [113]. 

А. Пшеничнов для формування готовності студентів педагогічних 

університетів до профорієнтаційної роботи з учнями [120] пропонує спиратися 

на аксіологічний, діяльнісний і особистісний підходи. 

Провідним для формування професійної направленості школярів 

науковець Н. Степаненков бачить системний підхід [141]. 

Слід відзначити, що названі та інші підходи розглядаються науковцями 
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в контексті фахової підготовки майбутнього спеціаліста або ж у контексті 

формування певної особистісної якості фахівців, які побіжно торкаються 

проблеми підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

цифрових технологій у професійній діяльності. Тому нами, з огляду на 

значний перелік методологічних підходів, а це аксіологічний, акмеологічний, 

системний, гносеологічний, діяльнісний, інформаційний, антропологічний, 

компетентнісний, культурологічний, етнопедагогічний, особистісно-

орієнтований, діалогічний, праксеологічний, діяльнісний, компетентнісний, 

синергетичний, холістичний, здоров’язбережувальний тощо, здійснено їхній 

аналіз на предмет потенційного позитивного впливу на результат підготовки 

майбутніх учителів до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Узагальнення вже рекомендованих підходів та опитування викладачів, 

які беруть участь у професійній підготовці майбутніх учителів, дозволили 

сформувати методологічну основу нашого дослідження у єдності системного, 

аксіологічного, професійно-особистісного, праксеологічного і візуально-

цифрового підходів (рис. 2.1). 

 

 

Рис.2.1. Методологічна основа дослідження 

 

Обгрунтуємо наш вибір методологічних підходів. 

Системний підхід як один із найбільш поширених методологічних 

підходів, передбачає сприйняття готовності майбутніх бакалаврів середньої 
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освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності як цілісної 

динамічної системи, яка поєднує в собі низку підсистем з певними функціями.  

Система досліджується як єдине ціле, де враховуються внутрішні 

зв’язки між елементами та зовнішні зв’язки елементів системи з іншими 

системами і об’єктами. До якісних характеристик системи формування 

готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності відносять: цілісність, структурність, 

системність, взаємозв’язок навчання в університеті і професійного 

середовища, ієрархічність, наступність. Послідовниками системного підходу 

(В. Афанасьєв [3], В. Беспалько [8], М. Каган [46] та ін.) зазначається, що 

підхід дозволяє розглядати професійну підготовку як динамічну систему, що 

має певні властивості, особливості та закономірності.  

Професійна підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності з позицій системного 

підходу сприймається нами у двох аспектах. По-перше, це процес, який 

складається з упорядкованої сукупності функціонально однорідних, 

взаємопов’язаних компонентів, що обумовлюють специфічне середовище, в 

умовах якого у майбутніх бакалаврів середньої освіти виникають нові, 

професійно значущі якості для ефективного використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності. По-друге, це складна система, яка серед іншого 

включає змістово-процесуальну і діагностичну складові, кожна із яких містить 

специфічний набір системних характеристик. 

У нашій інтерпретації системний підхід обумовлює формування 

готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності як цілісного педагогічного процесу з 

характерними ієрархічністю, наступністю, структурною і взаємною 

залежністю із освітнім середовищем, який дозволяє сформувати відповідні 

компоненти готовності та зафіксувати/ сформувати їх взаємні зв’язки. 
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Аксіологічний підхід як підхід, в основу якого покладено людські 

цінності, базується на аксіології – науці про моральні, етичні, культурні 

цінності людського буття, які обумовлюють діяльність і вчинки особистості 

[111]. Аксіологія як наука виходить з того, що цінними є не лише явища, дії, 

предмети, а й ідеї, спонукання, ідеали суспільства. Для педагогічної освіти, це, 

насамперед, можливість розв’язувати завдання гуманізації освітньої 

діяльності, оскільки саме завдяки аксіологічному підходу стає можливим 

виховання гуманістичної особистості.  

Із точки зору педагогіки, ціннісні орієнтації особистості є важливими її 

характеристиками, а тому їхній розвиток стає основним завданням 

професійної підготовки вчителя.  

Оскільки проблема профорієнтаційного впливу на особистість 

перетинається з ціннісними уподобаннями молодої особистості, то 

аксіологічний підхід буде відігравати особливу роль у підготовці майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності через необхідність усвідомлення ними високої соціальної та 

особистісної значущості професійного самовизначення учня. 

Цінності, як зазначають психологи, є складним соціально-

психологічним утворенням, у якому поєднуються цільова і мотиваційна 

спрямованість орієнтацій. Аксіологізація підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти забезпечує перенесення акцентів із зовнішніх аспектів 

управління процесом формування знань, умінь і навичок студентів на 

внутрішні фактори активізації їх ціннісно-змістової сфери, самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності тощо [159]. 

Залучення аксіологічного підходу передбачає орієнтованість змісту 

професійної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти  на формування 

ціннісних уподобань і орієнтацій, необхідних для успішної профорієнтаційної 

діяльності. Набута система ціннісних орієнтацій складе основу для 

спрямування професійних інтересів і прагнень майбутнього вчителя, вибудує 
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ієрархію його цінностей і забезпечить успішність формування усіх 

компонентів готоності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Для нашого дослідження залучення аксіологічного підходу необхідне 

через важливість формування ціннісних орієнтацій, уподобань і потреб 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності, що дозволяє 

сформувати мотиваційний і рефлексивний компоненти готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності. 

Професійно-особистісний підхід як інтеграція професійного і 

особистісного підходів забезпечує виважене поєднання особливостей професії 

вчителя і самої особистості, яка вирішує професійні завдання крізь призму 

власного досвіду, особистісних бачень і уподобань, набутих знань, умінь та 

навичок. Його теоретичне обґрунтування представлено у роботах 

Л. Паринової [105], А. Маркової [79], Ю. Поваренкова [109] та ін.  

Вважаємо доцільним у процесі підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

орієнтуватися на особистість майбутнього фахівця і сприймати його як 

суб’єкта освітнього процесу з урахуванням його індивідуальності. І тому 

педагогічну діяльність зі створення оптимальних умов для розвитку 

здібностей студентів, формування в них самостійності, здатності до 

самоосвіти, самореалізації, для розвитку їх духовного начала слід сприймати 

як особистісно-орієнтоване навчання [104]. Таке навчання виходить із 

визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини через 

її індивідуальний неповторний суб’єктивний досвід, здібності, інтереси, 

ціннісні орієнтації, можливості реалізувати себе в пізнанні, навчальній 

діяльності, поведінці [75].  

У професійній підготовці такий підхід сприяє створенню умов для 

формування та прояву саме тих якостей особистості студента, які допомагають 
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розвинути мислення, інтелект, творчі, комунікативні здібності, розвинути 

навички самоосвіти, саморозвитку, що є важливим для готовності 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Таке навчання передбачає організацію інтенсивної самостійної та 

творчої діяльності студентів, що сприятиме формуванню особистості 

майбутнього вчителя, який буде здатний до самостійного пошуку та відкриття 

нових знань та вирішення професійних завдань [171].  

З іншого боку, залучення професійно-орієнтованого підходу передбачає 

таку підготовку майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності, яка поєднає психолого-педагогічну і методичну 

підготовку, що сприятиме формуванню у студентів власних умінь організації 

особистісно орієнтованого освітнього процесу. 

Основою професійно особистісного підходу є гуманістична педагогіка, 

яка дозволяє крізь призму індивідуалізації та диференціації вирішувати 

проблему підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

ЦТ у профорієнтаційній діяльності. Перспективою його застосування є 

цілісний аналіз особистості фахівця. Реалізація такого підходу вимагає 

створення атмосфери співробітництва і одночасно самостійності для кожного.  

Отже, залучення професійно-особистісного підходу обумовлене 

потребою врахування особистісних та індивідуальних особливостей 

майбутніх бакалаврів середньої освіти, рівня їхньої ціннісно-мотиваційної, 

інтелектуальної та смислової підготовки до професії загалом і 

профорієнтаційної діяльності, зокрема, самоосвіти, самовиховання та 

саморозвитку.  

Праксеологічний підхід пов’язаний зі способами організації доцільних, 

раціональних, успішних дій. Його послідовниками стали В. Андрущенко [2], 

Л. Комаха [57], В. Кремень [65], І. Колєснікова [56], П. Самойленко [128] та 

ін. Науковцями розглянуто праксеологічні основи педагогічної діяльності, 

вплив праксеології на вирішення проблем поліпшення якості освіти; шляхи 
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застосування праксеологічного підходу для вдосконалення підготовки 

фахівців в системі неперервної освіти. 

І. Гінсіровська розглядає праксеологію як галузь досліджень, що вивчає 

людську діяльність, і, в першу чергу, її раціональність та ефективність [22]. 

Подібної думки дотримується і Т. Котарбінський, який вважає, що основним 

завданням праксеології є аналітичний опис елементів і форм раціональної 

діяльності, зокрема, у вигляді системи загальнотехнічних рекомендацій і 

застережень стосовно професійної індивідуальної та колективної 

діяльності [63].  

У працях науковці О. Біляковської [13], А. Малихіна [78], П. Самойленка 

[128]) відзначено важливі функції праксеологічного підходу для професійної 

підготовки фахівців: діяльнісна, системна, особистісно зорієнтована, 

технологічна, компетентнісна, тезаурусна.  

Значущими аспектами сучасної праксеології можна назвати вчення про 

наукову організацію праці, раціональну діяльність, евристику як науку про 

розв’язання творчих завдань, теорію організації управління тощо. 

Праксеологічний підхід в теоретичному мисленні й практичних діях виступає 

як парадигма, яка може бути застосована в будь-яких сферах діяльності. 

Ідея аналізу діяльності була описана Л. Виготським: ним уведені 

означення інструментальних операцій, цілі, а пізніше – мотив (мотиваційної 

сфери свідомості) [20]. На думку О. Леонтьєва, «частина операцій рано чи 

пізно стає функцією машини, а проблема машинізації та автоматизації 

людської діяльності та навчальної, зокрема, має бути поставлена як проблема 

реалізації операційного компонента діяльності» [70]. Тому інструментальний 

аспект педагогічної діяльності набуває домінуючого значення.  

Цифровізація освітньої галузі ставить перед вчителем завдання, 

пов’язані з оновленням способів педагогічної діяльності, що враховано у 

професійному стандарті вчителя [70], де зазначено про важливість 

сформованості інформаційно-цифрової компетентності (шифр трудових 
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функцій А3), а саме: «здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у 

професійній діяльності (А3.1); здатність ефективно використовувати наявні та 

створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси (А3.2); 

здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі (А3.3)». 

У нашому дослідженні праксеологічний підхід сприймаємо як 

пріоритетність активної і водночас ефективної дії: з усіх наявних технологій 

формування умінь використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

мають бути обрані найбільш ефективні; з усіх можливих педагогічних 

моделей підготовки вчителів до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності мають бути обрані найбільш ефективні й продуктивні; з усіх 

цифрових технологій, ресурсів і засобів мають бути обрані найбільш 

продуктивні. 

Візуально-цифровий підхід є результатом інтеграції двох підходів: 

візуального і цифрового, де візуальний підхід передбачає активне 

використання наочностей для супроводу освітньої діяльності, а цифровий 

підхід передбачає використання цифрових технологій, ресурсів і засобів для 

стимулювання пізнавальних процесів. Інтеграція підходів означає, що 

підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти має відбудуватися за 

рахунок резервів візуального мислення, які активізуються через цифрові 

технології. 

Тривалий час психологами зазначалося про більш високий порівняно з 

наочно-образним словесно-логічний образ мислення. Проте останні 

дослідження підтвердили, що на межі століть народилися діти, яких віднесли 

до покоління Z і визначними характеристиками яких є кліпове сприйняття 

інформації та оперування образами [112; 139], а також потреба бути постійно 

на зв'язку (режим онлайн). Це означає, що провідного значення у спілкуванні 

з молоддю покоління Z набувають наочні образи, візуальні моделі, 
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зображення, схеми тощо, які сприймаються ними більшою мірою через канали 

цифрової комунікації. 

У роботі [129] визначено характеристики покоління Z (окремі з них 

наведені на рис.2.2). 

 

 

Рис.2.2. Психологічні характеристики покоління Z 

 

У роботі Г. Солдатової [139] зазначено, що у покоління Z 

спостерігається гіперактивність, сенсорна депривація і побудова віртуальної 

ідентичності (рис.2.3). 
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Рис.2.3. Визначальні характеристики для покоління Z 

 

Усвідомлюючи зміни у психіці молодого покоління, яке виростає на 

повсюдному використанні інформаційних технологій та живе більшою мірою 

віртуальним світом та його характеристиками, вважаємо необхідним 

ураховувати це у підготовці майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності саме в межах візуально-

цифрового підходу.  

На думку Дж. Коатс [50], покоління Z росте в дуже «впорядкованому» 

світі, а тому кожен крок у навчанні (освітній підготовці) має бути чітким і 

потребує оберненого зв’язку. Також ним зазначається, що покоління Z 

найкраще сприймає візуальну інформацію, тому навчальний матеріал має 

обов’язково супроводжуватися візуальними образами.  

У роботі [81] звертається увага на важливість урахування характеристик 

покоління Z: 

а) сприйняття коротких повідомлень, а тому потрібні перерви, короткі 

завдання та фіксовані терміни їхнього виконання й форми звітності (кожне 

завдання слід розписати покроково і не сподіватися на допитливість та 

самостійний пошук в ширину і глибину); 

б) покоління Z діє за бажанням, а не за потребою, тому прийнятними є 

форми вирішення проблем через ігри; 
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в) для дітей покоління Z важливою є належність до певної групи в 

соціальних мережах, тому вчителю рекомендується створити відповідну групу 

у популярній серед підлітків соцмережі, де організовувати зворотній зв’язок 

та обмін досвідом;  

г) діти покоління Z бачать себе особистостями, а тому полюбляють вести 

блоги-щоденники, де розмірковують над проблемами, тому доцільними 

будуть завдання на створення якогось відео про виконання авторських 

досліджень тощо.  

Сприймаючи рекомендації науковців-психологів, когнітивно-візуальний 

підхід у підготовці майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

ЦТ у профорієнтаційній діяльності вважаємо одним із провідних і 

сприймаємо його як підґрунтя для формування професійних навичок 

створення і використання цифрового контенту у майбутній 

профорієнтаційній діяльності.   

Отже, нами обґрунтовано вибір методологічних підходів (системний, 

аксіологічний, професійно-особистісний, праксеологічний і візуально-

цифровий) щодо підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності. 

Проте їх виявляється недостатньо для якісної побудови 

профорієнтаційної діяльності майбутніми бакалаврами середньої освіти. При 

цьому в ЮНЕСКО передбачено побудову профорієнтаційної діяльності з 

урахуванням низки вихідних положень (рис.2.4.). 
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Рис.2.4. Вихідні положення до побудови профорієнтаційної діяльності  

(за ЮНЕСКО) 
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Знайомство з цими положеннями передбачається в курсах психолого-

педагогічних дисциплін, проте бачимо важливим зупинитися на окремих 

групах принципів, які, на нашу думку, є важливими у підготовці майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності. 

Не зупиняючись на загальнодидактичних принципах (міцності знань, 

умінь і навичок; доступності; свідомості; активності і самостійності; 

систематичності і послідовності; інтеграції; зв’язку теорії і практики), 

зосередимо увагу більшою мірою на специфічних принципах цифровізації 

освітнього простору (цифрової мобільності та адаптації; побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії; ефективної електронної комунікації; 

розвитку інформаційно-цифрової компетентності; цифрової індивідуалізації 

та диференціації) та професійної підготовки вчителя до діяльності у 

цифровому освітньому просторі (постійного особистісного професійного 

розвитку; змішаного навчання, інклюзивності) (рис.2.5). 

Принцип міцності знань, умінь і навичок залучаємо з метою 

забезпечення підґрунтя для швидкого оперування майбутнім бакалавром 

середньої освіти знаннями про професії, уміннями використовувати цифрові 

технології для супроводу профорієнтаційної діяльності, навичками 

використовувати соціальні сервіси для електронного спілкування. Принципи 

доступності та свідомості необхідні для забезпечення свідомого й поступового 

засвоєння знань та умінь, пов’язаних з використанням ЦТ у професійній 

діяльності вчителя. Принцип активності і самостійності необхідний, оскільки 

саме активна самостійна діяльність є тією основою, яка дозволяє сформувати 

міцні знання та вміння в галузі профорієнтації. Систематичне і послідовне 

опанування цифровими технологіями забезпечить глибину засвоєних знань, а 

тому відповідний принцип є важливим для підготовки до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності.  
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Рис.2.5. Дидактичні принципи підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 
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Принцип інтеграції забезпечує базис для взаємного проникнення 

цифрових технологій і професій, а також для поєднання інформаційного і 

предметного впливу на свідомість майбутніх учителів  в контексті виконання 

ними професійних функцій, у т.ч. щодо профорієнтації. Принцип зв’язку теорії 

й практики є важливим з огляду на те, що кожна ОПП передбачає виробничу 

практику, в межах якої апробовуються сформовані уміння використовувати 

ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

До специфічних принципів цифровізації освітнього простору відносимо 

принцип цифрової мобільності та адаптації, принцип побудови індивідуальної 

освітньої траєкторії, принцип ефективної електронної комунікації, принцип 

розвитку інформаційно-цифрової компетентності, принцип цифрової 

індивідуалізації та диференціації. 

Принципи цифровізації освітнього простору інтегрують у собі 

максимальну цифрову підтримку освітньої та навколоосвітньої діяльності 

суб’єктів освітнього процесу (як викладачів, так і студентів, майбутніх 

бакалаврів середньої освіти). Цифрова підтримка увиразнюється активним 

використанням цифрових освітніх ресурсів, використанням цифрових 

платформ для організації електронного навчання, мобільного навчання, 

використання відкритих освітніх ресурсів для професійного саморозвитку. 

Завдяки цифровим технологіям стає можливою побудова індивідуальних 

освітніх траєкторій студентів, які враховують індивідуальні психологічні 

особливості студентів і дозволяють просуватися в межах ОПП з власним 

темпом та власними баченнями і потребами інтелектуально-творчого 

розвитку.  

З огляду на поширення портативних пристроїв, у т.ч. смартфонів, 

затребуваною стає здатність ефективно використовувати канали цифрової 

комунікації, що особливо важливо для вчителя, який працює з молодими 

поколінням. Постійне знаходження в мережі (формат онлайн) потребує 

навичок не лише підключення до соціальних мереж, а й умінь коректно 
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спілкуватися в мережі. Тому бачимо доцільним використання принципу 

електронної комунікації для підтримки зв’язку зі студентами в межах 

цифрового освітнього середовища або ж для організації впливу на 

профорієнтаційний вибір у майбутній профорієнтаційній діяльності. 

Принцип розвитку інформаційно-цифрової компетентності обрано з 

огляду на Концепцію Нової української школи (НУШ, [90]), де зазначено про 

важливість набуття учнями інформаційно-цифрової компетентності. Це 

означає, що вчитель (майбутній бакалавр середньої освіти) теж має мати хоча 

б той самий рівень інформаційно-цифрової компетентності, а тому цей 

принцип є необхідним в межах підготовки до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності. 

Принцип цифрової індивідуалізації та диференціації бачимо як похідний 

від традиційних загальнодидактичних принципів індивідуалізації та 

диференціації. Він дозволяє реалізувати індивідуальний підхід в опануванні 

ЦТ та через диференціацію завдань для формування індивідуального рівня 

специфічних знань (психологічних, педагогічних, у галузі ІТ, предметних) та 

технологічних умінь, що пов’язані з використанням ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності. 

Також бачимо важливими специфічні принципи професійної підготовки 

вчителя до діяльності у цифровому освітньому просторі: принцип постійного 

особистісного професійного розвитку, принцип змішаного навчання, принцип 

інклюзивності. Так, вибір принципу постійного особистісного професійного 

розвитку пов’язаний з активним і неперервним розвитком цифрових 

технологій і засобів, які використовуються в повсякденній і навчальній 

діяльності та розвиток яких обумовлює появу інноваційних технологій 

навчання або подання інформації. Їх використання викладачами на рівні ЗВО 

та вчителями на рівні ЗЗСО потребує від них бути весь час в тренді інновацій, 

а тому постійного особистісного розвитку. Усвідомлення цього майбутніми 

бакалаврами середньої освіти є важливим в контексті їхньої підготовки до 
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використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Принцип змішаного навчання полягає в тому, що сьогодні не можна 

постійно спиратися на форми й методи офлайн-навчання (традиційного 

навчання). Різні зовнішні впливи, як от пандемія COVID19, спричиняє зміни в 

усвідомленні ефективних технологій університетського та шкільного 

навчання. Усе більшої популярності набувають тренінги й майстер-класи, 

онлайн-платформи для навчання, подкасти, канали TED, YouTube тощо. Це 

обумовлює інтеграційні впливи і поширення саме змішаного навчання. Його 

використання у підготовці майбутніх бакалаврів середньої освіти сьогодні на 

часі і потребує особливої організації, а тому сам принцип бачимо важливим і 

доцільним. 

Принцип інклюзивності обумовлює сприйняття кожного суб’єкта 

освітнього процесу з усіма його індивідуальними освітніми потребами й 

запитами, він вимагає дотримання толерантного ставлення до особистості, 

сприйняття її як творчої індивідуальності не лише в звичайному просторі, а й 

у віртуальному. Дотримання принципу інклюзивності у підготовці майбутніх 

бакалаврів середньої освіти означає орієнтованість освітнього процесу і 

професійної підготовки на особистість вчителя і особистість учня, їхнє 

інклюзивне спілкування та інклюзивний освітній результат стосовно 

профорієнтаційної діяльності. 

Отже, теоретико-дидактичною основою підготовки майбутніх бакалаврі 

середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

визначено низку методологічних підходів, системний, аксіологічний, 

професійно-особистісний, праксеологічний і візуально-цифровий, та 

сукупність принципів загальнодидактичних (міцності знань, умінь і навичок; 

доступності; свідомості; активності і самостійності; систематичності і 

послідовності; інтеграції; зв’язку теорії і практики) та специфічних принципів 

цифровізації освітнього простору (цифрової мобільності та адаптації; 

побудови індивідуальної освітньої траєкторії; ефективної електронної 
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комунікації; розвитку інформаційно-цифрової компетентності; цифрової 

індивідуалізації та диференціації) та професійної підготовки вчителя до 

діяльності у цифровому освітньому просторі (постійного особистісного 

професійного розвитку; змішаного навчання; інклюзивності). 

 

2.2. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

Предметом нашого дослідження є педагогічні умови підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності, а тому доречним вважаємо дати тлумачення 

категорії «педагогічні умови».  

Так, під педагогічними умовами розуміються «стійкі обставини, які 

визначають стан і розвиток активних педагогічних систем» [106].  

За аналізом категорії «педагогічні умови» А. Литвин стверджує, що 

«педагогічні умови – це комплекс спеціально спроєктованих генеральних 

чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини навчально-виховного 

процесу та особистісні параметри його учасників, які забезпечують цілісність 

навчання та виховання в інформаційно-освітньому середовищі навчального 

закладу відповідно до вимог суспільства» [73, с. 63].  

За А. Кузьмінським, педагогічні умови – це «стійкі обставини, які 

визначають стан і розвиток активних педагогічних систем» [67, с. 34]. 

Подібної думки дотримується А. Семенов [136] і визначає педагогічні умови 

як обставини, які обумовлюють цілісність продуктивного педагогічного 

процесу професійної підготовки фахівців.  

Іншої думки дотримуються Н. Іпполітова та Н. Стерхова [44], які 

сприймають педагогічні умови як важливий компонент педагогічної системи 

і характеризуються певними аспектами цієї системи із забезпеченням її  

ефективного функціонування й розвитку. 



108 
 

Аналіз підходів до тлумачення категорії «педагогічні умови» засвідчує, 

що умови розкривають відношення між предметами системи, відношення до 

процесів і явищ, причому педагогічні умови є компонентом освітнього 

процесу й у своїй єдності забезпечують його успішне й результативне 

функціонування. 

Вибір педагогічних умов залежить від структури освітнього процесу та 

мети, на яку він зорієнтований, тих якостей майбутнього фахівця, формування 

яких є у пріоритеті, тих форм, методів і засобів, які мають забезпечити 

ефективність умов для досягнення мети чи вирішення суперечностей, на 

подолання яких зорієнтована певна модель (рис.2.6) 

 

Рис.2.6. Вимоги до педагогічних умов за [138] 

 

Педагогічні умови формування готовності до профорієнтаційної 

діяльності відображені в роботах [42; 53; 102 та ін.]. Серед таких: 

– впровадження спецкурсів, зокрема, «Професійна орієнтація в 

школі»; 

– організація самостійної роботи студентів з проблем професійної 

орієнтації в школі; 

– активізація практичної діяльності в межах педагогічної практики 

студентів, де закцентовано увагу на формуванні у студентів педагогічних 

умінь і навичок з профорієнтаційної діяльності з учнями; 

• бути зумовленими змістом майбутньої професійної 
діяльності фахівця та специфікою його навчання; 

• становити сукупність об’єктивних можливостей 
змісту, форм, методів і матеріально-технічних 
факторів, що забезпечують успішне вирішення 
поставлених завдань; 

• включати зовнішні (соціально-економічні, соціально-
культурні та ін.) і внутрішні (психолого-педагогічні, 
дидактичні та ін.) умови

• уміщувати мотиваційний, організаційний, змістовий, 
контрольно-оцінний аспекти 

ВИМОГИ
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– стимулювання саморозвитку студентів через розроблення 

професіограм різних професій в межах курсових, індивідуально-

дослідницьких проєктів або кваліфікаційних робіт; 

– організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних 

групах з проблем професійної орієнтації учнів. 

Оскільки визначена проблема дослідження є певною мірою новою, ми 

не змогли однозначно стверджувати про ефективність вже напрацьованих 

педагогічних умов для успішного формування готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності, а тому було ініційовано експертне оцінювання вже виокремлених 

науковцями та таких, що на нашу думку і думку колег-викладачів могли б 

сприяти такому формуванню. 

На основі узагальнення педагогічного досвіду, за результатами бесід з 

викладачами, психологами, методистами нами було виокремлено найбільш 

результативні умови, які на загальну думку найбільше впливають на 

ефективність підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності (рис.2.7). 

З метою підтвердження теоретичних припущень і обмеження кола таких 

умов було використано метод експертного оцінювання на основі оцінки 

рангової кореляції Кендала.  

Експертами виступали викладачі кафедр педагогіки, інформатики 

СумДПУ імені А.С. Макаренка і кафедри інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького (загалом – 10 осіб). Вони здійснили ранжування переліку 

педагогічних умов і відзначили ті з них, які мають найбільш впливове 

значення для формування готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності (табл. 2.1).  
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Рис.2.7. Загальний перелік педагогічних умов для експертизи 



111 
 

Таблиця 2.1. 

Експертні оцінки 

 Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 

У1 5 9 12 7 7 13 9 12 7 7 

У2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 

У3 10 13 7 6 10 11 13 7 6 10 

У4 6 5 8 11 12 10 5 8 11 12 

У5 12 11 5 9 8 6 11 5 8 9 

У6 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 

У7 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 

У8 7 6 9 10 11 5 6 9 9 8 

У9 8 7 13 12 6 9 7 13 13 13 

У10 4 3 4 4 2 3 4 1 2 1 

У11 9 10 11 8 9 12 10 11 10 11 

У12 13 12 10 13 13 7 12 10 12 6 

У13 11 8 6 5 5 8 8 6 5 5 

 

Суми по стовпчиках матриці рівні між собою, тому матрицю слід 

вважати коректно складеною. 

Здійснимо аналіз значущості факторів (табл.2.2) 

Таблиця 2.2 

Ранжовані за значущістю умови 

Умова Сума рангів 

У2 15 

У6 22 

У10 28 

У 7 35 
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Умова Сума рангів 

У 13 67 

У 8 80 

У 5 84 

У 1 88 

У 4 88 

У 3 93 

У 9 101 

У 11 101 

У 12 108 

 

За оцінкою згоди експертів маємо коефіцієнт рангової конкордації  

W=12*S/n^2/(v^3-n), де S=13166, n=13, m=10 

W=0,723 

Значення W означає наявність високого рівня згоди експертних думок. 

За критерієм згоди Пірсона  

X2 = 12*S/n/(m-1)/W=86,81 

Кількість степенів свободи К=13-1=12 при рівні значущості 0,05. 

Критичне значення критерію 21,03 є меншим за розраховане емпіричне 

значення, що засвідчує невипадковість оцінки W. 

Матриця перетворених рангів представлена у табл. 2.3 

Таблиця 2.3 

Матриця перетворених рангів 

 Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 ∑ Вага λ 

У1 8 4 1 6 6 0 4 1 6 6 42 0.05385 

У2 12 12 12 11 10 12 12 11 12 11 115 0.1474 
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 Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 ∑ Вага λ 

У3 3 0 6 7 3 2 0 6 7 3 37 0.04744 

У4 7 8 5 2 1 3 8 5 2 1 42 0.05385 

У5 1 2 8 4 5 7 2 8 5 4 46 0.05897 

У6 11 11 10 12 12 11 11 10 10 10 108 0.1385 

У7 10 9 11 10 9 9 10 9 9 9 95 0.1218 

У8 6 7 4 3 2 8 7 4 4 5 50 0.0641 

У9 5 6 0 1 7 4 6 0 0 0 29 0.03718 

У10 9 10 9 9 11 10 9 12 11 12 102 0.1308 

У11 4 3 2 5 4 1 3 2 3 2 29 0.03718 

У12 0 1 3 0 0 6 1 3 1 7 22 0.02821 

У13 2 5 7 8 8 5 5 7 8 8 63 0.08077 

Разом           780 1 

 

Отже, за результатами експертної оцінки найбільшої ваги набрали 

чотири умови: 

У2: використання змішаного навчання для розвитку навичок 

професійної е-комунікації; 

У6: посилення мотивації опановувати хмарні сервіси і SMM-технології; 

У7: створення цифрового освітнього середовища; 

У10: розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики; 

З огляду на те, що умова У7 станом на сьогодні реалізується в усіх ЗВО, 

оскільки через пандемію було запроваджено дистанційне навчання і всі 

викладачі були вимушені добирати власні цифрові платформи для організації 
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навчання своїх дисциплін і при цьому мали розробити відповідні електронні 

освітні ресурси, нами четверта умова не враховувалася. 

Зупинимося більш детально на перших трьох, які набрали найвищі 

рейтингові оцінки. 

Педагогічна умова 1. Посилення мотивації опановувати хмарні сервіси і 

SMM-технології. 

Ця педагогічна умова пов’язана з важливістю опанування майбутніми 

бакалаврами середньої освіти хмарних технологій і сервісів та SMM-

технологій. 

Хмарні технології – це інтернет-технології, які забезпечують спосіб 

опрацювання даних через он-лайн сервіси і передбачають виконання основних 

функцій через централізовані Data-центри. Хмарні технології є такими, що 

лише тимчасово зберігають/використовують на технічних засобах 

користувача певний контент.  

Прикладом хмарних сервісів є всім відомий YouTube, Office365  тощо. 

Якщо говорити про освітні хмарні сервіси, то слід згадати низку таких, 

що орієнтовані саме на школу (рис.2.8) 

 

Рис.2.8. Хмарні сервіси для школи 

На урок Classtime Google-форми
Відео-канали 
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Learning Apps QR-коди
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Linoit)

інші
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Іншими словами, на сьогодні є досить велике розмаїття хмарних 

сервісів, які передбачені до використання у ЗЗСО, проте лише незначна їхня 

кількість у процесі професійної підготовки опановується майбутніми 

бакалаврами середньої освіти. Так, проведене нами опитування випускників 

бакалаврату спеціальностей 014 Середня освіта, студентів першого курсу 

магістратури (154 особи), засвідчило, що лише 54% студентів знають про 

хмарні сервіси На урок, Classtime, 26% вміють використовувати QR-коди, 31% 

знає про можливість використання сервісу KaHoot, і якщо 100% знають про 

можливість використання платформи Moodle, то про використання Zoom, 

Skype, Google Meet зазначали лише 57%, 21% та 12% відповідно. 

Водночас усі респонденти зазначили про наявність акаунтів у Instagram 

(100%), FaceBook (100%), Telegram (100%), Viber (100%), мають електронну 

пошту 79% респондентів. При цьому активність відзначається для обміну 

особистими повідомленнями (100%), але не для поширення загальної 

(неособистої) інформації (34%). Розробляти форми для опитування вміють 

лише 25% респондентів, створювати тематичні плакати, оголошення, пости 

вміють 27% опитаних, організовувати комп’ютерне тестування для 

оцінювання знань учнів здатні лише 34% респондентів. При цьому розподіл 

відповідей щодо знання ресурсів профорієнтаційного спрямування та шляхів 

їхнього використання у профорієнтаційній діяльності не є задовільним 

(рис.2.9). 

За аналізом відповідей констатуємо, що попри 100% включеність 

майбутніх учителів у соціальні мережі, недостатньою є здатність залучати самі 

ресурси і сервіси до освітньої, у т.ч. профорієнтаційної діяльності. 
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Рис. 2.9. Результати опитування про ресурси  

профорієнтаційного спрямування 

 

Така ситуація є неприйнятною для результатів підготовки бакалаврів 

середньої освіти, а тим більше для формування в них готовності до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. Тому бачимо важливим 

мотивувати їх до опанування хмарних сервісів, завдяки яким стає можливим 

особистий вплив на профорієнтаційний вибір учнів, заохочення до 

самовизначення у професіях, спрощення в організації опитувань та 

опрацюванні результатів, кількісному їх аналізі та прогнозуванні висновків. 

На користь опанування хмарних сервісів і соціальних мереж свідчать: 

велика кількість користувачів, неформальний характер спілкування в межах 

мережі, яке більшою мірою є інтерактивним (майже одномоментний обмін 

думками і ресурсами). Проте простого опанування хмарних сервісів може 

виявитися недостатнім для ефективного поширення інформації 

профорієнтаційного спрямування у соцмережах, тому слід у майбутніх 

бакалаврів освіти сформувати уміння «правильно» поширювати 
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профорієнтаційний матеріал каналами соціальних мереж, тобто сформувати 

уміння використовувати SMM-технології. 

SMM (Social Media Marketing) — це використання соціальних мереж як 

каналів для просування бренду в бізнесі, залученості трафіку на сайт, 

збільшення продажів, збільшення цільової аудиторії тощо.  

За результатами психологічних досліджень кожного дня в середньому 

людина витрачає на спілкування у соціальних мережах більше двох годин, а 

тому вчителю такий ресурс часу варто використовувати для навчальної і 

позакласної роботи. І якщо поширення освітніх матеріалів у мережах сьогодні 

є звичним процесом, то використання соціальних мереж для організації 

профорієнтаційної діяльності можна вважати інновацією.  

На рис.2.9 подано кількість користувачів різних соціальних мереж (за 

даними Українського Спектру2 

 

 

Рис. 2.9. Кількість користувачів різних соціальних мереж 

 

Дослідження контенту соціальних мереж та реакцій людей на 

різноманітний вміст показали, що: 

                                                           
2 https://uaspectr.com/2020/06/23/najpopulyarnishi-sotsialni-merezhi-v-ukrayini-ta-krayinah-svitu-2020/ 
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-  для особи-користувача соціальної мережі є важливою думка її «друзів» 

по мережі: якщо окрема людина отримала позитивний досвід з певного 

питання, то великою є ймовірність того, що ця думка буде врахована її 

«друзями» по мережі; 

- поширеним є бажання ділитися думками не в одній, а у кількох 

мережах, що розширює аудиторію спілкування і можливість збирати думки 

користувачів з різним світосприйняттям, віком, уподобаннями; 

- соціальні мережі дозволяють швидко і дешево інформувати про щось 

користувачів, наприклад, організовувати «розіграші», які завдяки вірі у 

виграш сприяють швидкому поширенню інформації серед людей не однієї 

спільноти; 

- у соціальних мережах передбачено можливість відслідковувати 

обернений зв’язок через лайки, репости, коментарі, а також діяльність і 

реакцію на цю діяльність інших, щоб покращувати свою. 

В контексті профорієнтаційної роботи вчителя основною метою його 

роботи в мережі є підвищення рівня залученості до певної групи, утримання 

уваги, розширення цільової аудиторії, збирання відгуків, думок, пропозицій, 

керування негативними відгуками, підвищення впізнаваності ресурсу, 

вивчення попиту учнів тощо. Це складний процес, який вимагає використання 

різних прийомів та інструментів: моніторинг ресурсів, створення і планування 

постів, вибудовування комунікації з учнями, аналіз результатів такої 

взаємодії. 

Зауважимо, що аналітика в соціальних мережах не зосереджується на 

підрахунку кількості лайків, репостів, коментарів і підписок. Вона надає 

багато різних показників і дозволяє проаналізувати, як саме SMM-стратегія 

впливає просування ідей. Наприклад, у вкладці «Статистика» на сторінці 

Facebook є список розділів, який допомагає відслідковувати позначки 

«Подобається», «Охоплення», «Перегляди сторінки», «Дії користувачів» 

тощо.  
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Ключовими показниками ефективності роботи у соціальній мережі є 

показники ефективності SMM-технології, тобто показник залученості, 

показник охоплення, показник конверсії. 

Показники залученості допомагають оцінити кількість користувачів, які 

взаємодіють з публікаціями вчителя. За лайками, репостами і коментарями 

можна дізнатися: середній коефіцієнт залученості (Average engagement rate), 

який показує співвідношення числа реакцій користувачів до кількості усіх 

користувачів, причому як для одного посту, так і для публікацій за певний 

період; коефіцієнт поширення або показник зростання (Amplification rate), 

який показує, як часто користувачі роблять репости; рівень віральності, який  

допомагає зрозуміти, який контент стає вірусним. 

Показник охоплення відображає кількість унікальних користувачів, що 

переглянули публікацію вчителя. Можна вимірювати охоплення як серед 

користувачів сторінки, так і серед інших користувачів соціальної мережі. 

Розрізняють декілька видів охоплення: органічне - це охоплення без плати за 

просування і рекламу; платне - охоплення, отримане при підключенні 

реклами; віральне охоплення - унікальні покази, які отримують завдяки 

репостам. 

До метрик охоплення, які вчитель може використовувати в якості 

контрольних, слід віднести: охоплення поста (Post outreach) - показує відсоток 

людей, які побачили публікацію (метрика допомагає дізнатися, яка кількість 

передплатників і нових користувачів бачить пости); темп зростання аудиторії 

(Audience growth rate) - допомагає відслідковувати швидкість зростання 

сторінки на підставі приросту користувачів. 

Щоб вчитель здійснював ефективну профорієнтаційну діяльність у 

соціальних мережах, він має обміркувати і розробити SMM-стратегію: 

1. Визначити ідеї профорієнтаційної діяльності в соціальних мережах.  
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2. Проаналізувати цільову аудиторію, розробити портрет учня, вивчити 

його уподобання і бажання (вартує зважати на модні тренди у соцмережах, 

моді тощо). Це допоможе розробляти релевантний контент і пропозиції. 

3. Вибрати ключові соціальні мережі. Не всі соціальні платформи 

можуть підійти для профорієнтації. Слід використовувати ті, які популярні 

серед цільової аудиторії (сьогодні учням ЗЗСО – TikTok, Instagram; батькам – 

Facebook). 

4. Визначити мову спілкування. Взаємодія з учнями визначить, як вони 

будуть сприймати сторінку. 

5. Розробити контент-план для SMM. Створити кілька видів контенту, а 

саме рекламний, розважальний та інформативний. Збалансувати публікації 

різних типів відповідно до інтересів цільової аудиторії. 

6. Встановити показники ефективності для вимірювання успішності 

результату.  

Отже, за умови дотримання означеної SMM-стратегії стає можливою 

ефективна профорієнтаційна діяльність вчителя, а тому важливим є й 

дотримання першої педагогічної умови про посилення мотивації опановувати 

майбутніми бакалаврами середньої освіти хмарні сервіси і SMM-технології. 

Педагогічна умова 2. Розширення змісту психолого-педагогічної 

підготовки питаннями профорієнтаційної діагностики. 

Аналіз змісту психолого-педагогічних дисциплін на предмет знайомства 

і опанування студентами, майбутніми бакалаврами середньої освіти, 

різноманітних методів діагностування засвідчив його фрагментарність. 

Аналіз робочих програм дисциплін педагогічного спрямування  

(загальна педагогіка або педагогіка та/або історія педагогіки) підтвердив, що 

на її вивчення відводиться до 8 кредитів, причому зміст дисципліни 

орієнтований на такі знання та вміння (рис.2.10). 
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Рис. 2.10. Результати опанування навчальної дисципліни «Педагогіка» 
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Побіжно вивчається тема професійної орієнтації особистості і 

профорієнтаційної діяльності вчителя. Зокрема, незначним є обсяг питань 

щодо опанування методів, форм і засобів організації та проведення 

профорієнтаційної діяльності. Більшою мірою зосереджується увага на 

вивченні індивідуальних особливостей учнів для освітнього впливу на їхню 

індивідуальність та формування навичок роботи в команді. 

Також слід зазначити, що розвиток інтересів учнів і до власних 

професійних інтересів має здійснюватися з дотриманням принципів 

гуманізації, інтеграції, індивідуалізації та диференціації. Уміння їх 

використовувати має закладатися саме при вивченні педагогічних дисциплін. 

Подібний аналіз навчальних дисциплін психологічного спрямування 

(психологія або загальна психологія та/або практична психологія) виявив, що 

ці дисципліни вивчаються на 1-му курсі, мають обсяг до 6 кредитів. На них 

студенти більшою мірою вивчають питання загальної психології і 

опосередковано торкаються питань психодіагностики методики, проте вони 

пов’язані з визначенням типу темпераменту, лідерів у групі, окремих 

особистісних якостей (рис.2.11). 

При цьому знайомство з психодіагностикою і методиками визначення 

тих професій, які будуть найбільш прийнятними особі, відбувається побіжно 

на практичних заняттях і більшою мірою самостійно. 

Загалом психодіагностика як галузь психології опікується не скільки 

теоретичними, скільки інструментальними засобами і оцінками вимірювання 

індивідуально-психологічних особливостей особистості. Засоби сучасної 

психодіагностики поділяють на дві групи: строго формалізовані методики й 

методики мало формалізовані [146] (рис.2.12) 

 



123 
 

 

Рис.2.11. Типові теми курсу психології для спеціальності 014 

 

ПСИХОЛОГІЯ ТЕМА 1. Психологія як наука. Основні підходи до визначення 
історичних етапів розвитку психологічної науки. Психологія як наука 
про душу Психологія як наука про свідомість. Психологія як наука 
про поведінку. Психологія як наука про психіку. Напрямки 
зарубіжної психології. Предмет і завдання сучасної психології. Місце 
психології в системі наук. Галузі психології. Методи психології. 
структура сучасної психології. Принципи вітчизняної психології. 

ТЕМА 2. Психологічна характеристика діяльності. Психологія 
особистості Поняття про діяльність. Структура діяльності. Засвоєння 
діяльності, формування знань, умінь та навичок. Основні види 
діяльності людини та їх характеристика. Поняття про особистість. 
Особистість. Індивід. Індивідуальність. Мотиваційнопотребова сфера 
особистості. Спрямованість особистості. Структура особистості. 
Біологічне та соціальне в структурі особистості. Самосвідомість 
особистості. Формування особистості. Увага особистості. 

ТЕМА 3. Відчуття та Сприймання Поняття про відчуття. 
Психологічніоснови відчуттів. Класифікація відчуттів. Основні 
властивості відчуттів. Розвиток відчуттів і формування сенсорної 
організації особистості. Поняття про сприймання. 
Психологічніоснови сприймання. Основні властивості сприймання. 
Розвиток сприймання в онтогенезі. 

ТЕМА 4. Пам’ять. Мислення. Уява. Поняття про пам'ять та її 
значення в житті людини. Теорії пам’яті. Види пам’яті. Процеси 
пам’яті. Індивідуальні відмінності пам’яті. Розвиток пам’яті в 
онтогенезі. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. 
Основні форми мислення. Мислення як процес. Види мислення. 
Індивідуальні особливості мислення. Уява як специфічний вид 
пізнавальної діяльності. Фізіологічні основи уяви. Способи 
створення уяви. Види уяви. Види уяви. Розвиток уяви в онтогенезі. 

ТЕМА 5. Емоції та почуття. Воля Поняття про емоції і почуття. 
Фізіологічні основи емоцій. Форми переживання почуттів. Вищі 
почуття. Емоційні властивості особистості. Розвиток і виховання 
почуттів. Воля як регулювання діяльності особистості. Теорії волі. 
Вольовий акт простий та складний. Вольова сфера особистості. 
Формування вольових якостей. 

ТЕМА 6 - 7. Індивідуальні властивості особистості Поняття про 
темперамент. Теорії темпераменту. Типи темпераменту. Властивості 
нервової системи. Поняття про характер. Структура характеру. 
Формування характеру в онтогенезі. Здібності. Задатки як 
фізіологічні передумови здібностей. Обдарованість. Талант 
Геніальність. 



124 
 

 

Рис.2.12. Засоби психодіагностики 

 

У роботі [31] зазначається, що на відміну від малоформалізованих 

методик, які є досить трудомісткими й часто вимагають довготривалих 

спостережень та фіксації окремих характеристик у часі й певного 

діагностичного досвіду, строго формалізовані методики вже наприкінці ХХ 

століття були комп’ютеризовані. 

Станом на сьогодні маємо надзвичайно велику кількість ресурсів, які 

пропонують подібного роду діагностичні методики. За запитом у мережі 

«профорієнтаційна діагностика онлайн» пошукова система Google надає 

більше 40 тис. посилань, причому другим за релевантністю є офіційний сайт 

державної служби зайнятості України (http://profi.dcz.gov.ua/).  

За запитами доступні як консультування, наприклад, «Профорієнтація: 

зроби правильний вибір» (рис.2.13) [116], так і просто онлайн-тести.  

 

СТРОГО ФОРМАЛІЗОВАНІ
(тести, опитувальники, методики 

проєктивної техніки і 
психофізіологічні методики)

• Детальна регламентація

• Стандартизація (встановлення 
однаковості проведення обробки і 
представлення результатів 
діагностичних експериментів)

• Об'єктивізація процедури обстеження 
або випробування (точне дотримання 
інструкцій, певні способи 
пред'явлення стимульного матеріалу, 
невтручання дослідника в діяльність 
випробуваного і ін.),

• Надійність

• Валідність

МАЛОФОРМАЛІЗОВАНІ
(спостереження, бесіди та інтерв'ю, 

аналіз продуктів діяльності).

• Надають цінні відомості про 
досліджуваного, особливо коли 
предметом вивчення виступають такі 
психічні процеси і явища, які мало 
піддаються об'єктивізації і 
формалізації (наприклад, погано 
усвідомлювані суб'єктивні 
переживання, особистісні смисли) 
або є надзвичайно мінливими за 
змістом (динаміка цілей, станів, 
настроїв і т . д.). 

http://profi.dcz.gov.ua/
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Рис. 2.13. Скріни ресурсів 

 

На рис. 2.14-2.17 наведено: Тест на виявлення профорієнтації 

Е. Климова [143], тест на профорієнтацію загалом [145], психологічні тести з 

профорієнтації онлайн [119], безкоштовні тести на профорієнтацію [10]. 

 

  

Рис. 2.14. Тест на виявлення 

профорієнтації Е. Климова [143] 

Рис. 2.15. Тест на профорієнтацію 

загалом [144] 

  

Рис. 2.16. Психологічні тести  

з профорієнтації онлайн [118] 

Рис. 2.17. Безкоштовні тести  

на профорієнтацію [10] 
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Контент-аналіз ресурсів засвідчує наявність великої кількості тестів, які 

вже є у мережі і доступні до використання через цифрові інструменти. Проте 

без спеціальної психолого-педагогічної підготовки вчителю важко 

зорієнтуватися в них для вибору найбільш доцільного з великого переліку для 

надання учням рекомендацій щодо їх використання. А тому актуалізується 

потреба опанування хоча б типових психодіагностичних методик, 

спрямованих на визначення типу особистості в контексті вибору нею 

майбутньої професії. 

Зазначимо, що сьогодні накопичений значний досвід застосування 

психодіагностичних методик. Він підсумований в численних навчальних 

посібниках [6], енциклопедичних збірках методик і тестів [122], іншій 

довідниковій літературі [15; 26]. 

Таким чином, опанування психодіагностичних методик є важливим для 

профорієнтаційної діяльності майбутніх бакалаврів освіти, а тому вивчення 

психологічних дисциплін має передбачати їх опанування. Зазначене 

обумовлює розширення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів. 

Педагогічна умова 3. Використання змішаного навчання для розвитку 

навичок професійної е-комунікації. 

У філософському енциклопедичному словнику [151] поняття 

«комунікація» представлено як «спілкування, обмін думками, відомостями, 

ідеями; передавання одного й того ж змісту від однієї свідомості (колективної 

чи індивідуальної) до іншої за допомогою знаків, зафіксованих на 

матеріальних носіях». Ч. Кулі [68], засновник американської соціології, 

підтверджує той факт, що комунікація як механізм забезпечує існування, 

розвиток, а також підтримку людських стосунків. 

Термінологічний аналіз сутності поняття «комунікація» дозволяє 

тлумачити цю категорію як складний процес установлення й налагодження 
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взаєморозуміння між партнерами за допомогою спілкування (вербальними й 

невербальними засобами (рис.2.18). 

 

 

Рис.2.18. Комунікація у єдності мети, завдань, функцій 

 

Процес комунікації обов’язково передбачає наявність зворотного 

зв’язку, який дозволяє виявити, наскільки вдало відбувся процес передавання 

МЕТА Спілкування, обмін думками, відомостями

Інформаційний зв'язок з метою передавання й отримання 
даних у вигляді повідомлення, наказу, вказівки, знаку 
тощо

Установлення контакту

ЗАВДАННЯ Цілеспрямований інформаційний обмін

Досягнення розуміння

Вплив

Взаємодія

ФУНКЦІЇ Інформативно-пізнавальна (взаємний обмін різного роду 
інформацією, вірне сприйняття сутності повідомлення і 
адекватна реакція)

Контактно-регулятивна (встановлення, налагодження, 
підтримка, взаємодії, спонукання до дії чи її завершення 
тощо)

Демонстраційна (прояв комунікантом емоцій, емоційних 
переживань, ідей тощо) 
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й отримання інформації і який здійснюється через засоби комунікації, що 

значно розширюють закладені природою комунікативні можливості людини.  

Історія виникнення засобів комунікації увиразнена у роботі [25], де 

описано етапи розвитку соціальної комунікації (рис.2.19). 

Рис.2.19. Етапи розвитку комунікації  

 

Професійна комунікація базується на культурі спілкування 

(комунікативній культурі, культурі комунікації тощо). У процесі 

комунікативної взаємодії вона передбачає делікатність, відчуття такту, а 

також знання, розуміння й дотримання таких норм міжособистісного 

спілкування, які не суперечать поглядам і переконанням самої особистості й 

передбачають готовність і вміння дотримуватися цих норм [126].  

Зауважимо, що переважна більшість досліджень присвячена 

комунікативній культурі вчителів, які сьогодні вимушені спілкуватися 

більшою мірою через цифрові засоби. Це обумовлює важливість формування 

в них навичок е-комунікації.  

У професійній діяльності вчителя поєднуються мережеве суспільство, 

освітня діяльність, цифрові технології, медіа та мережеві способи спілкування 

– на форумах, у чатах, блогах. Віртуальне середовище для вчителя стає 

інструментом професійної комунікації. А тому майбутні вчителі мають 

впевнено почуватися, використовуючи хмаро орієнтоване середовище, мати 

акаунти, завдяки яким вони мають доступ до низки сервісів як для 

індивідуального професійного, так і колективного використання, вільно 

До-
письмова 
первісна 
культура

Знаково-
символічна 

культура

Письмова 
культура

Письмово-
друкарськ
а культура

Культура е-
комунікації
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орієнтуватися у пошукових системах, соціальних мережах, підтримувати чати, 

вести власні блоги тощо.  

Кожний учитель також повинен бути підготовлений до використання 

цифрових технологій для спілкування з учнями, які не сприймають довгі 

тексти. Для персональних засобів мережевої комунікації молоді, зокрема 

блогів, електронної пошти, персональної сторінки, чатів тощо, характерні 

короткі публікації особистого та професійного характеру. З іншого боку, 

спілкування молоді сьогодні зводиться більшою мірою до використання 

образів, символів, картинок, які демонструють їхнє відношення до подій (так 

звана мова Емодзі), яка теж є важливою для розуміння підлітків. 

Тому важливо саме у процесі професійної підготовки вчителів 

сформувати в них навички е-комунікації. І природно це зробити через 

використання цифрових технологій для організації освітньої діяльності, яка 

передбачає активне використання цифрових засобів зв’язку.  

Проте використання лише традиційних форматів навчання не сприятиме 

такому формуванню, а тому доцільним стає саме змішаний формат. Поява 

терміну «змішане навчання» у 90-х роках XX століття пов’язана з розвитком 

мережі Інтернет: перші згадки були про on-line курси і курси із застосуванням 

методології змішаного навчання були наприкінці ХХ століття [62], а до 2006 р. 

були введені в науковий обіг і використовувалися терміни blended learning 

(змішане навчання), hybrid learning (гібридне навчання) та подібні до них. 

Після появи монографії-довідника про змішане навчання [182] змішане 

навчання тлумачилося як комбінація навчання традиційного («face to face») з 

навчанням, яке підпорядковане ІТ. Змішане навчання поєднувало можливості 

використання Інтернет і електронних засобів масової інформації з формами 

навчання, які вимагають фізичної присутності викладачів і студентів.  

Сьогодні змішане навчання поширене через карантинні обмеження не 

лише у ЗЗСО, а й у ЗВО. Воно має низку переваг:  
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- можливість під час навчання опанувати потрібні знання і вміння в 

зручному форматі; 

- забезпечення ефективних інструментів управління навчанням; 

- зниження тимчасових і фінансових витрат на навчання, не втрачаючи 

при цьому переваг традиційного підходу; 

- технології навчання і викладання збагачують і взаємно доповнюють 

один одного; 

- активна соціальна взаємодія учнів між собою і з викладачами; 

- доступність викладача практично постійно; 

- навчання можливе незалежно від часу і місця; 

- різноманітність дидактичних підходів; 

- поліпшення якості навчання (в тому числі за рахунок використання 

більш ефективних засобів навчання); 

- індивідуальний контроль за навчанням; 

- природне опанування суб’єктами навчання сучасних засобів 

організації роботи, комунікацій; 

- пріоритет самостійної діяльності суб’єктів навчання; 

- організація індивідуальної підтримки навчальної діяльності кожного; 

- використання організації групової навчальної діяльності; 

- гнучкість освітньої траєкторії; 

- інтеграція онлайнового і офлайнового навчально-методичного 

контенту багаторазового використання. 

Означені позитивні характеристики змішаного навчання дають підстави 

припустити, що саме змішане навчання може стати тією інтегративною 

основою, яка забезпечить успішну підготовку майбутніх учителів. А тому 

формування навичок е-комунікації як навичок використання цифрових 

технологій для налагодження професійних зв’язків, спілкування, здійснення 

професійних впливів, є можливим і може, на думку провідних фахівців галузі 

професійної освіти, бути ефективним саме в умовах змішаного навчання. 
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Отже, нами обґрунтовано вибір трьох педагогічних умов, які, на думку 

експертів, зможуть здійснити найбільший вплив на рівень готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності: посилення мотивації опановувати хмарні 

сервіси і SMM-технології (педагогічна умова 1); розширення змісту 

психолого-педагогічної підготовки питаннями профорієнтаційної діагностики 

(педагогічна умова 2); використання змішаного навчання для розвитку 

навичок професійної е-комунікації (педагогічна умова 3). 

 

2.3. Модель підготовки майбутніх бакалаврів освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності та особливості її 

реалізації 

Розробці моделей професійної підготовки майбутнього фахівця 

присвячено більшість досліджень у галузі професійної освіти [9; 23; 125; 121; 

133] та інші. Частина з них розкриває особливості саме підготовки учителів до 

профорієнтаційної діяльності [37; 39; 88; 94; 95; 150; 165]. 

Аналіз згаданих та інших досліджень засвідчує, що моделювання надає 

можливість цілісно описати процеси формування певних якостей, починаючи 

від цілей до кінцевого результату. Метод моделювання дозволяє унаочнити й 

піддати аналізу структуру й функційні параметри досліджуваного 

об’єкта [167].   

У загальному філософському сенсі модель – це об’єкт, який замінює 

об’єкт-оригінал, але при цьому зберігає важливі для дослідження 

характеристики [152].  

У нашому дослідженні категорія «модель» тлумачиться за В. Штоффом 

[167]: уявлена й матеріально реалізована систему, яка відтворює об’єкт 

дослідження і дозволяє отримати про нього нову інформацію.  

Модель підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності розглядається як 
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сукупність взаємно пов’язаних складників, які у своїй єдності створюють 

умови для успішної професійної підготовки вчителя, що враховує потребу 

формування в нього готовності до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності.  

Об’єктом моделювання є процес перебігу професійної підготовки, 

суб’єктами виступають студенти, майбутні бакалаври середньої освіти, й 

викладачі.  

Спираючись на вже розроблені моделі професійної підготовки 

вчителів, зазначимо, що вони загалом ґрунтуються на низці методологічних 

підходів і принципів та дозволяють чітко усвідомити сам процес формування 

готовності до певного виду діяльності через опис етапів, форм, методів і 

засобів навчання, які реалізовані на певному змістовому матеріалі. 

Структура готовності використовувати ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності та мета її сформувати є основоположними елементами моделі, 

навколо яких будується сам процес професійної підготовки (рис.2.20). 

До структури моделі входять теоретико-дидактичний, змістово-

процесуальний та діагностичний блоки. Опишемо їх більш детально. 

На рівні суспільства зафіксовано запит на сформовану в процесі 

професійної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти готовність до 

використання цифрових технологій у професійно-орієнтаційній діяльності. 

Такий запит обумовлює мету розробленої моделі: формування готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у професійно-орієнтаційній діяльності. 
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Рис.2.20. Модель підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти  

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 
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Досягнення мети вимагає вирішення низки завдань:  

− формування у майбутніх бакалаврів середньої освіти мотивації 

використовувати ЦТ для здійснення професійно-орієнтаційної діяльності; 

− формування у майбутніх бакалаврів середньої освіти знань, умінь 

та навичок володіння цифровими технологіями для використання їх у 

професійно-орієнтаційній діяльності;  

− формування у майбутніх бакалаврів освіти здатності до рефлексії 

у сфері використання цифрових технологій у професійно-орієнтаційній 

діяльності. 

Вирішення завдань обумовлює залучення теоретико-дидактичних засад, 

якими стали методологічні підходи: 

- системний підхід для забезпечення цілісного педагогічного 

процесу з характерними ієрархічністю, наступністю, структурною і взаємною 

залежністю із освітнім середовищем; 

- аксіологічний підхід для формування ціннісних орієнтацій, 

уподобань і потреб використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності; 

- професійно-особистісний підхід для врахування особистісних та 

індивідуальних характеристик майбутніх бакалаврів середньої освіти, рівня 

їхньої ціннісно-мотиваційної, інтелектуальної та змістової підготовки, 

підготовки до професії загалом і профорієнтаційної діяльності, зокрема, 

самоосвіти, самовиховання та саморозвитку; 

- праксеологічний підхід для забезпечення пріоритетності активної 

і водночас ефективної дії: з усіх наявних технологій формування умінь 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності мають бути обрані 

найбільш ефективні; з усіх можливих педагогічних моделей підготовки 

вчителів до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності мають бути 

обрані найбільш ефективні й продуктивні; з усіх цифрових технологій, 

ресурсів і засобів мають бути обрані найбільш продуктивні; 
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- візуально-цифровий підхід як підґрунтя для формування 

професійних навичок створення і використання цифрового контенту у 

майбутній профорієнтаційній діяльності.   

Також нами обґрунтовано важливість дотримання принципів як 

загальнодидактичних (міцності знань, умінь і навичок; доступності; 

свідомості; активності і самостійності; систематичності і послідовності; 

інтеграції; зв’язку теорії і практики), так і специфічних принципів 

цифровізації освітнього простору (цифрової мобільності та адаптації; 

побудови індивідуальної освітньої траєкторії; ефективної електронної 

комунікації; розвитку інформаційно-цифрової компетентності; цифрової 

індивідуалізації та диференціації) та професійної підготовки вчителя до 

діяльності у цифровому освітньому просторі (постійного особистісного 

професійного розвитку; змішаного навчання, інклюзивності). 

Змістово-процесуальний блок моделі поєднує в собі зміст, форми, 

методи і засоби навчання, які використовуються протягом усієї професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти. При цьому за результатами 

наукового пошуку було встановлено, що процес формування готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності проходить у три етапи (рис.2.21). 

 

Рис.2.21. Етапи формування готовності до використання ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності 

 

Перший етап (мотиваційно-потребовий) спрямований на формування 

Мотиваційно-
потребовий етап

Квазіпрофесійний 
етап

Рефлексивний етап
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емоційно-мотиваційного компонента готовності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до профорієнтаційної діяльності. На цьому етапі важливо, 

щоб студенти: 

– усвідомили важливість придбання спеціалізованих знань 

(психофізіологічні, педагогічні, діагностико-методичні, ІТ), спеціалізованих 

умінь (діагностичні й технологічні) для успішного здійснення майбутньої 

профорієнтаційної діяльності; 

– виявили в себе мотивований інтерес до профорієнтаційного 

спілкування;  

– отримали уявлення про особливості профорієнтаційного 

спілкування в умовах цифровізації освітньої діяльності; 

– сформували навички використання цифрових технологій для е-

комунікації. 

Другий етап (квазіпрофесійний) присвячений формуванню когнітивного 

й діяльнісного компонентів готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти 

до профорієнтаційної діяльності. У цей період необхідно, щоб студенти:  

- набули досвіду застосування отриманих спеціалізованих знань; 

- навчилися аналізувати квазі-профорієнтаційні ситуації; 

- почали набувати вмінь оцінювати вибір ЦТ та обраних 

психодіагностичних методик для успішної профорієнтаційної діяльності, 

виявляти здатність до корекції діяльності залежно від ситуації. 

Третій етап (рефлексивний) пов’язуємо з проєктуванням, 

прогнозуванням, самореалізацією і самовдосконаленням студентів. На цьому 

етапі завершується формування всіх компонентів готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності. На цьому етапі вже можна побачити: 

- прагнення майбутніх бакалаврів середньої освіти до проєктування 

профорієнтаційної діяльності на основі цифрових технологій і засобів; 

- здатність майбутніх бакалаврів середньої освіти до систематизації 
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власного досвіду використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності; 

- авторський стиль використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності. 

Слід зауважити, що формування компонентів готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності не відбувається окремо на кожному з етапів. Цей процес взаємно 

обумовлений, неперервний і взаємно проникливий завдяки вибору форм, 

методів і засобів навчання. 

У теорії цілісного навчально-виховного процесу (Ю. Бабанський, 

М. Скаткін та інші) встановлено, що системотвірним елементом є той, що 

стимулює до активної дії, об’єднує окремі елементи в єдине ціле, координує 

їх, змінює, поглиблює їх зміст, вибудовує їх послідовність. Таким 

системотвірним елементом у формуванні готовності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до профорієнтаційної діяльності виступають тренінги, 

лабораторні заняття й практика з виготовлення ММ-матеріалів як форми 

організації навчання і комплексного використання інтерактивних та ігрових 

методів навчання.  

Згадані форми виступають: 

- на мотиваційно-потребовому етапі – як основа для активного 

навчання, коли важливим є усвідомлення студентами потреби придбання 

спеціалізованих знань, умінь і навичок для успішного використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності;  

- на квазі-профорієнтаційному – як основа для створення умов 

саморозкриття майбутніх бакалаврів середньої освіти і самостійного пошуку 

ними способів вирішення квазіпрофесійних задач, пов’язаних з 

використанням ЦТ у профорієнтаційній діяльності;  

- на рефлексивному етапі – як основа для відпрацювання набутих 

спеціалізованих знань та вмінь ефективного використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності.  
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Важливим для успішної підготовки майбутніх бакалаврів середньої 

освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності є дотримання 

обґрунтованих нами педагогічних умов: 

– посилення мотивації опановувати хмарні сервіси і SMM-

технології;  

– розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики; 

– використання змішаного навчання для розвитку навичок 

професійної е-комунікації; 

Їх дотримання важливе на кожному з етапів формування готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності, проте слід зауважити, що більшою мірою перша 

умова важлива на мотиваційно-потребовому і квазі-профорієнтаційному 

етапах, друга – на квазі-профорієнтаційному етапі; третя – на квазі-

профорієнтаційному і рефлексивному етапах, 

У процесі дослідно-експериментальної роботи було встановлено, що 

діяльність педагога по здійсненню професійної орієнтації школярів включає в 

себе: організацію процесу інформування учнів та їх батьків про зміст 

профорієнтаційної роботи; педагогічну діагностику інтересів і запитів 

підлітків; залучення учнів до різних заходів з дослідження професійної 

інформації а професійного вибору, а тому підготовка майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності буде 

продуктивною, якщо її зміст удосконалити в частині наповнення курсів 

педагогіки питаннями профорієнтаційної діяльності вчителя (сутність, мета, 

методи і форми її реалізації, включення питань використання ЦТ для 

психолого-педагогічних досліджень тощо).  

Результатом опанування курсів з педагогіки серед іншого має бути: 

уявлення майбутніх бакалаврів середньої освіти про допрофільну підготовку 

в основній середній школі, про методи і форми професійної діяльності 
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вчителя, яка познайомить зі шляхами отримання професійної освіти, 

затребуваності фахівців різних професій на ринку праці тощо; сформувати в 

студентів уміння забезпечити учням вільне здійснення вибору профілю 

навчання в основній середній школі з метою найбільш прийнятної і повної 

реалізації здібностей; уміння надати своєчасну допомогу учням в оцінці 

об’єктивності вибору ними профілю навчання. 

Курси з психології слід доповнити модулями практичної направленості, 

зокрема, з вивчення психодіагностичних методик, пов’язаних з 

профорієнтацією молоді. До таких методик, на думку викладачів педагогіки й 

психології, варто віднести методики Климова, Йовайши, Волкової та ін. 

Також курси з вивчення ЦТ варто посилити матеріалами з опанування 

хмарних технологій і сервісів, серед яких: використання мобільних додатків 

Canva, Padlet, Pear Deck; інструменти Plickers; сервіси для генерування QR 

кодів; відеохостинг YuoTube; канал TED тощо 

Бачимо доцільним запровадити спецкурси «Професійно-орієнтаційна 

діяльність вчителя в умовах цифровізації» (присвячений опануванню ЦТ і 

засобів для майбутньої профорієнтаційної діяльності), «Соціальні мережі у 

профорієнтаційній роботі вчителя» (присвячений опануванню навичок е-

комунікації та організації профорієнтаційної діяльності у середовищі 

соціальних мереж різного типу). 

Метою таких спецкурсів є розвиток інформаційної культури вчителів 

через опанування цифрових інструментів для супроводу профорієнтаційної 

діяльності.  

До змісту включено питання, пов’язані з опануванням мобільних 

додатків, SMM- технологій, інструментів соціальних мереж та створення на 

їхній основі опитувань, розіграшів, проєктів тощо. 

Для того щоб обґрунтовані нами умови забезпечили досягнення мети й 

відповідали цілям описаних етапів формування готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 
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діяльності доцільно залучати різноманітні методи (інтерактивні, ігрові, 

проєктні) і засоби (імітаційні, дискусійні, аналітико-ситуаційні). 

Орієнтування на професійно-особистісний підхід професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти обумовило вибір засобів 

навчання, до яких віднесено:  

- дискусійні засоби (дискусії, діалоги, комунікативні завдання), що 

мають пріоритетне значення для формування емоційно-мотиваційного 

компоненту готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності за рахунок створення 

ситуацій обміну знаннями, думками, позиціями і переконаннями, що 

впливають на установки суб’єктів освітнього процесу, що ведуть до нового 

погляду на використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, а також зміни 

моделей поведінки, організації профорієнтаційної діяльності на засадах 

цифровізації, інтенсивної розумової діяльності, розвитку навичок 

профорієнтаційної взаємодії і забезпечення зворотного зв’язку, тобто 

закладають мотиваційні основи до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності;  

- аналітико-ситуаційні (аналіз і вирішення профорієнтаційно-

педагогічних ситуацій – ситуації-проблеми, ситуації-оцінки, ситуації-

ілюстрації, ситуації-вправи), що мають пріоритетне значення для формування 

рефлексивного компоненту за рахунок ситуацій профорієнтаційної діяльності, 

які закладають навички професійної поведінки, тактику використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності, тобто навички оцінювання ефективності вибору 

ЦТ для профорієнтаційної діяльності та бачення шляхів самовдосконалення в 

цій галузі;  

- імітаційні (рольові ігри, ігрове проектування, імітаційне моделювання), 

що мають пріоритетне значення для формування когнітивного й діяльнісного 

компонентів готовності за рахунок осмислення реальної профорієнтаційної 

ситуації під впливом на неї цифрових технологій і засобів, вирішення якої 
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одночасно відображає пошук проблеми й актуалізує певний комплекс 

спеціалізованих знань, необхідних для вирішення даної проблеми, формує 

здатність до аналітичної діяльності, вміння орієнтуватися в ситуації, дає 

навички вироблення стратегії профорієнтаційної поведінки, тобто закладають 

когнітивно-діяльнісні основи використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності.  

Описані засоби присутні на кожному з етапів формування готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності, доповнюючи і збагачуючи один одного. 

На першому, мотиваційно-потребовому, етапі формування готовності 

провідною є група дискусійних засобів. Домінуючим засобом виступає 

дискусія. Інші засоби є додатковими (комунікативні завдання, діалоги). Вони 

дозволяють підготувати (аналітико-ситуаційні – ситуації-проблеми, ситуації-

ілюстрації) і закріпити (імітаційні – рольові ігри) результати освітнього 

впливу.  

У процесі аналізу теоретичних питань демонструються суперечливі 

сторони різних профорієнтаційних явищ, окреслюються можливі шляхи 

вирішення суперечностей, ставляться завдання відшукати «цифрові» шляхи їх 

вирішення самими студентами. На заняттях аналізуються профорієнтаційні 

концепції, різні точки зору на проблеми профорієнтації в умовах ЗЗСО. 

Діяльність студентів, майбутніх бакалаврів середньої освіти, активізується 

постановкою проблемних питань, створенням проблемних ситуацій, 

виявленням суперечностей між вимогами до організації профорієнтаційного 

процесу та наявною в школі практикою. 

На другому, квазі-профорієнтаційному, етапі провідною є група 

аналітико-ситуаційних засобів. Домінуючим засобом виступають ситуації-

проблеми і ситуації-оцінки. Інші групи засобів є допоміжними, дозволяють 

підготувати (імітаційні – рольові ігри) і закріпити (дискусійні – дискусії, 

комунікативні завдання) результати впливу провідної групи засобів.  
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Діяльність студентів на цьому етапі включає: самостійну роботу з оцінки 

та вибору інформації, цифрових технологій, ресурсів і засобів для вирішення 

профорієнтаційних ситуацій; групову взаємодію через дискусію в процесі 

вирішення цих ситуацій і навчально-ділову гру як форму обговорення 

варіантів вирішення проблемних ситуацій. Вибір моделі поведінки пов’язаний 

з аналізом самих ситуацій і з співвіднесенням своїх особистісних якостей з 

особливостями інших та з ситуацією в цілому. 

На третьому, рефлексивному, етапі провідною є група імітаційних 

засобів. Домінуючим засобом тут виступають імітаційні ігри та ігрове 

проєктування. Інші групи засобів (аналітико-ситуаційні – ситуації-оцінки, 

ситуації-вправи; дискусійні – дискусії, діалоги) є допоміжними і дозволяють 

підготувати й закріпити результати впливу провідної групи засобів. Ігрові 

методи включають в себе і дискусію, і розбір конкретних ситуацій, а 

пошуковий характер ігрової діяльності слугує засобом розвитку 

профорієнтаційного мислення (виражається в здатності до аналізу 

профорієнтаційних ситуацій) і вмінь ефективної взаємодії, у тому числі на 

основі цифрових технологій і засобів. 

Діагностичний блок моделі підготовки майбутніх бакалаврів середньої 

освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності містить кроткий 

опис компонентів готовності, критеріїв та показників їх визначення, а також 

опис рівнів готовності (інтуїтивний, репродуктивний, продуктивний і 

творчий) майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності. 

Результатом успішної реалізації моделі виступає позитивна динаміка у 

рівнях готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ 

у профорієнтаційній діяльності. 

Отже, нами описана модель підготовки майбутніх бакалаврів середньої 

освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, яка має своїм 

результатом позитивну динаміку рівнів готовності (інтуїтивний, 
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репродуктивний, продуктивний і творчий) і яка ґрунтується на низці 

методологічних підходів (системний, аксіологічний, професійно-

особистісний, праксеологічний і візуально-цифровий), враховує сукупність 

принципів загальнодидактичних (міцності знань, умінь і навичок; 

доступності; свідомості; активності і самостійності; систематичності і 

послідовності; інтеграції; зв’язку теорії і практики) та специфічних принципів 

цифровізації освітнього простору (цифрової мобільності та адаптації; 

побудови індивідуальної освітньої траєкторії; ефективної електронної 

комунікації; розвитку інформаційно-цифрової компетентності; цифрової 

індивідуалізації та диференціації) та професійної підготовки вчителя до 

діяльності у цифровому освітньому просторі (постійного особистісного 

професійного розвитку; змішаного навчання; інклюзивності); вимагає 

дотримання педагогічних умов (використання змішаного навчання для 

розвитку навичок професійної е-комунікації; посилення мотивації 

опановувати хмарні сервіси і SMM-технології; розширення змісту психолого-

педагогічної підготовки питаннями профорієнтаційної діагностики), які 

реалізуються у формах (тренінги, лабораторні заняття, практика з 

виготовлення ММ-матеріалів), методах (інтерактивні, ігрові, проєктні) і 

засобах (імітаційні, дискусійні, аналітико-ситуаційні) навчання при 

модернізації змісту професійної підготовки у частині психолого-

педагогічних, інформатичних і варіативних дисциплін. 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі теоретично обґрунтовано педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності. 

За аналізом науково-педагогічних джерел визначено теоретико-

дидактичні основи підготовки майбутніх бакалаврі середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. До них віднесено низку 
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методологічних підходів (системний, аксіологічний, професійно-

особистісний, праксеологічний і візуально-цифровий) та сукупність 

загальнодидактичних (міцності знань, умінь і навичок; доступності; 

свідомості; активності і самостійності; систематичності і послідовності; 

інтеграції; зв’язку теорії і практики) та специфічних принципів цифровізації 

освітнього простору (цифрової мобільності та адаптації; побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії; ефективної електронної комунікації; 

розвитку інформаційно-цифрової компетентності; цифрової індивідуалізації 

та диференціації) та професійної підготовки вчителя до діяльності у 

цифровому освітньому просторі (постійного особистісного професійного 

розвитку; змішаного навчання; інклюзивності). 

Проведено експертну оцінку педагогічних умов підготовки вчителів до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. За результатами 

кореляційного аналізу обґрунтовано вибір трьох найбільш ефективних: 

посилення мотивації опановувати хмарні сервіси і SMM-технології; 

розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики; використання змішаного навчання для 

розвитку навичок професійної е-комунікації.  

Описано модель підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, яка, ґрунтуючись на 

зазначених методологічних підходах та враховуючи загальнодидактичні та 

специфічні принципи, має своїм результатом позитивну динаміку рівнів 

готовності (інтуїтивний, репродуктивний, продуктивний і творчий) і яка 

вимагає дотримання педагогічних умов, які реалізуються у формах (тренінги, 

лабораторні заняття, практика з виготовлення ММ-матеріалів), методах 

(інтерактивні, ігрові, проєктні) і засобах (імітаційні, дискусійні, аналітико-

ситуаційні) навчання при модернізації змісту професійної підготовки у 

частині психолого-педагогічних, інформатичних і варіативних дисциплін. 

Основні результати розділу представлено у роботах [164; 101; 98]   
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦТ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Діагностичний апарат дослідження 

Для визначення ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності необхідно розробити діагностичний апарат, завдяки якому стане 

можливим встановлення позитивних зрушень у результатах професійної 

підготовки у контексті використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Аналіз науково-педагогічних досліджень свідчить, що для встановлення 

позитивних зрушень використовуються критерії і відповідні показники. 

Поняття «критерій» розглядається у словниках як «мірило для 

визначення оцінки предмета або явища», «ознака, що взята за основу 

класифікації», «орієнтир, індикатор, на основі якого відбувається оцінка або 

класифікація чого-небудь, визначається значущість у стані об’єкта» [91]. 

Виступаючи як мірило, критерій слугує ідеальним зразком і характеризує 

вищий рівень досліджуваного процесу чи явища. Порівнюючи з ним реальний 

стан, можна встановити ступінь їх наближення до ідеалу. 

Показник є конкретним вимірником критерію, «робить» критерій 

доступним для спостереження та вимірювання. Головна характеристика 

показника – конкретність, що дозволяє розглядати показник як окрему 

характеристику критерію, за якою можна встановити наявність певної якості і 

рівень її розвитку.  

До критеріїв та показників ставиться низка вимог: 

- бути об’єктивними, тобто не залежати від особистісних якостей 

дослідника; 
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- включати найістотніші аспекти досліджуваного об’єкта чи явища; 

- формулюватися коротко і однозначно; 

- вимірювати саме те, що хоче перевірити дослідник [29]. 

У нашому дослідженні критерій будемо сприймати як орієнтир (напрям) 

у дослідженні стану готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності, а показник – як окрему 

характеристику такого стану, яку можна у кількісному вимірі подати для 

дослідження (конкретний вимірник, який дозволить на основі кількісних 

параметрів з’ясувати рівень готовності). 

Узагальнення робіт інших науковців щодо вимірювання стану 

готовності вчителя до певного роду діяльності засвідчило, що 

використовуються різні критерії. Зокрема, у дослідженні О. Снігур  [137], яке 

пов’язано із формуванням умінь використовувати засоби інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності вчителя математики, 

критеріями готовності виступили особливі психічні характеристики, 

моторика, пізнавальні здібності, особливості сприйняття та обробки 

інформації. У роботі І. Дичківської [28] зазначається про важливість 

мотиваційного критерію при визначенні стану готовності до професійної 

діяльності вчителя, а також володіння ефективними способами й засобами 

досягнення педагогічних цілей, здатність до творчості та рефлексії.  

Досліджуючи структуру готовності майбутніх учителів до використання 

ЦТ у профорієнтаційній діяльності, нами обґрунтовано важливість чотирьох 

складників: емоційно-мотиваційного, який характеризує усвідомлення 

майбутнім учителем важливості і його прагнення залучати різноманітні ЦТ 

для супроводу діяльності учнів з їхнього професійного самовизначення; 

знаннєвого, який вимагає певного кола знань про цифрові технології і засоби, 

які доцільно використовувати вчителю під час профорієнтаційної діяльності, 

а також знання різноманітних психодіагностичних методик, які дозволяють 

визначити схильності молодої особи і зорієнтувати її на шляху до вдалого 
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професійного вибору; діяльнісного, завдяки якому стає можливим вдумливе 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, розроблення власних 

електронних матеріалів профорієнтаційного спрямування, їх поширення 

цифровими каналами комунікації; рефлексивного, який підтримує критичний 

аналіз і самооцінку щодо залучення ЦТ для проведення профорієнтаційних 

заходів, щодо вмісту профорієнтаційних матеріалів, щодо вибору форм, 

методів і засобів профорієнтаційної діяльності. 

Тому, з огляду на обґрунтовану структуру категорії «готовність 

майбутніх учителів до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності» 

бачимо доцільною таку систему критеріїв (рис.3.1). 

 

 

Рис.3.1. Критерії визначення готовності майбутніх учителів  

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

 

Потребовий критерій  

Низька задоволеність здатністю використовувати ЦТ зменшує 

результативність власної професійної, у т.ч. профорієнтаційної діяльності 

вчителя, тому актуалізується проблема розвитку позитивної професійної 
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мотивації у майбутніх бакалаврів середньої освіти. У сучасній психології 

накопичений багатий досвід в галузі теорії мотивації і мотивів, в контексті 

яких професійна мотивація розглядається як один з нюансів мотивації 

діяльності людини. Під професійною мотивацією М. Лях бачить комплекс 

факторів і дій, які, стимулюють і адресують особистість до дослідження 

майбутньої професійної діяльності [76]. 

Аналіз і узагальнення матеріалів дослідження засвідчують недостатню 

потребову активність у бік використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

як з боку працюючих учителів (працюють за усталеними методиками, 

використовують загально прийняті форми і методи профорієнтації), так і з 

боку майбутніх учителів (не вбачають перспектив у такому використанні, не 

мають досвіду такого використання). При цьому ОПП орієнтовані більшою 

мірою на інші задачі (набуття професійних компетентностей, де немає тих, що 

пов’язані зі знаннями профорієнтаційних методик та вміннями їх 

використовувати у професійній діяльності), що не сприяє посиленню 

мотивації використовувати ЦТ і засоби. 

Цікавими є результати дослідження О. Харченко [156], яка дослідила 

умови, за яких розвивається професійна мотивація загалом. Нею встановлено, 

що професійна мотивація майбутніх педагогів формується поступово. На 

початковому етапі починають, як правило, формуватися основні мотиви, 

набуваються перші емоційно забарвлені знання про роботу педагога. 

Наступним етапом є етап актуалізації, підсумком якого виступає осмислена 

професійна мотивація студента, що формується під впливом різних видів 

навчальної діяльності. В процесі прогностичного етапу у майбутнього 

педагога на основі прагнення зробити кар’єру розвивається перспективна 

професійна мотивація. 

З огляду на проведене О. Харченко дослідження, слід констатувати, що 

якщо мотивацію до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

сприймати як складову загальної професійної мотивації вчителя, то її 
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формування має відбуватися поступово під впливом освітньої діяльності та 

відповідних потреб: потреба опанувати ЦТ і засоби на рівні вищому, ніж 

просто користувач; потреба опанувати психодіагностичні методики, які 

увиразнюються алгоритмічними конструкціями і можуть бути подані у 

цифровому вигляді; потреба використовувати вже напрацьовані цифрові 

інструменти для спрощення профорієнтаційної діяльності, вибору форм і 

методів такої діяльності; потреба здійснювати критичний аналіз використання 

іншими  ЦТ у профорієнтаційній діяльності; потреба опанувати хмарні сервіси 

та інструменти соціальних мереж\спільнот для здійснення е-комунікації з 

учнями в контексті їхнього профорієнтаційного вибору. 

Важливо студентів зорієнтувати на використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності і зацікавити їх у цьому. Тому є доцільним 

використання інтерактивних методів навчання на лабораторних заняттях з 

інформатичних дисциплін, які базуються на запитаннях: «Чому ви обрали для 

вступу педагогічну спеціальність?», «Чи можна назвати престижною 

професію педагога?», «Чим вам подобається майбутня спеціальність?», «Які 

проблеми в ній бачите?», «Коли використовуються ЦТ в діяльності вчителя?», 

«Чи може віртуальна школа замінити звичайну?», «Чи варто перейти на 

формат онлайн-навчання?» тощо). За результатами таких діалогів при 

виконанні відповідних лабораторних робіт будуть не лише виявлятися наявні 

протиріччя між реальністю і думками студентів, а й формуватися 

усвідомлення важливих учительських проблем\ труднощів та шляхів їхнього 

подолання саме за рахунок ЦТ і засобів. 

Отже, у формуванні емоційно-мотиваційної складової готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності бачимо важливим залучення потребового 

критерію, показником якого виступає «Мотивація використовувати ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності» (рис.3.2) 
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Рис.3.2. Показник для потребового критерію готовності  

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності (ПД) 

 

Знаннєвий критерій 

Знаннєвий критерій покликаний з’ясувати те коло знань, якими має 

оперувати майбутній бакалавр середньої освіти, щоб бути готовим 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності. До таких знань нами 

віднесено знання про ЦТ і засоби, їхній розвиток, види, шляхи використання, 

знання про інформаційні ресурси, які є доцільними у профорієнтаційній 

діяльності, а також знання з педагогічки і психології про найбільш прийнятний 

час проведення профорієнтаційної роботи вчителем, знання про психологічні 

особливості підлітків та можливі зони впливу на них, знання про методики 

діагностики особистості на предмет її професійної орієнтації, знання методик 

їхнього впровадження і опрацювання, знання про переваги та недоліки такого 

анкетування, володіння системою знань, необхідних для успішної майбутньої 

професійної діяльності, знання про цифрові інструменти для створення 

авторських профорієнтаційних матеріалів, їх вплив на свідомість учнів тощо.   

Серед знань, якими має оволодіти майбутній бакалавр середньої освіти 

для успішного застосування ЦТ у профорієнтаційній діяльності, виділяємо 

також такі: 

 професійно-значущі знання (фахові, психолого-педагогічні, 

управлінські, науково-методичні, предметні, технологічні);  
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 науково-практичні знання про профорієнтаційну діяльність 

вчителя ЗЗСО загалом, і особливостей здійснення її в процесі власної 

професійної реалізації, зокрема;  

 знання з методик проведення профорієнтаційної роботи, 

провідних форм, методів і засобів на основі залучення ЦТ;  

 знання психологічних і дидактичних закономірностей і законів, 

дидактичних принципів навчання з використанням ЦТ;  

 знання про особливості розроблення інформаційних продуктів 

загалом;  

 знання про педагогічну доцільність ЦТ профорієнтаційного 

спрямування тощо. 

Н. Тализіною обгрунтовано, що якість знань визначається характером 

діяльності, яка використовується для їхнього засвоєння. Якщо основу 

освітньої діяльності складає дещо специфічне й істотне для особистості 

майбутнього вчителя, то весь процес пізнання і його результат (знання) буде 

значним і довготривалим для студента. Відповідно, якщо «орієнтування у 

процесі пізнання відбувається за зовнішніми ознаками й властивостями 

об’єктів, не враховуючи їх сутності, то відображення цих об’єктів (знань про 

них) будуть фрагментарними і неспецифічними» [142]. 

Аналіз категорії «готовність» в інших наукових роботах також засвідчує, 

що обов’язковою для здійснення будь-якого виду діяльності є наявність певної 

низки знань у відповідній галузі. Так, у роботі О. Семеніхіної [131] при 

обґрунтуванні критеріїв сформованості готовності до використання засобів 

комп’ютерної візуалізації у професійній діяльності вчителя математики 

відзначено важливим теоретичний критерій, показниками якого виступили 

«повнота знань» про засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань, 

глибина знань і системність знань про такі засоби. У дослідженні [140] для 

визначення готовності майбутніх учителів інформатики до професійної 

діяльності використовується гностичний критерій як відповідність змісту 
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фахової підготовки актуальному стану і перспективам розвитку предметної 

галузі. 

Узагальнення наукових розвідок засвідчило важливість критерію, який 

би характеризував певну кількість знань, які необхідні для успішного 

виконання даного виду діяльності, а тому у формуванні когнітивного 

компоненту готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності бачимо важливим залучення 

знаннєвого критерію з показником «знання цифрових інструментів (ЦІ) та 

психодіагностичних методик» (рис.3.3).  

 

 

Рис.3.3. Показник для знаннєвого критерію готовності  

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності (ПД) 

 

Процесуальний критерій 

Як вже було обґрунтовано у роботі, будь яка готовність до певного виду 

діяльності передбачає наявність низки умінь. Уміння, пов’язані з 

профорієнтаційною діяльністю та використанням ЦТ для її здійснення, 

описані нами у п.1.3. Їхній аналіз дозволяє схарактеризувати професійні 

уміння, якими має володіти вчитель для ефективної профорієнтаційної 

діяльності з використанням ЦТ, визначати оптимальні цифрові інструменти 

для супроводу такої діяльності відповідно до обраних змісту, форми і методів 

її проведення, створення власних електронних матеріалів, постійне їхнє 

удосконалення, прояв ініціативи, самостійності, творчості в організації та 

проведенні профорієнтаційної роботи на основі ЦТ.  
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Означені уміння передбачають наявність низки інших умінь: уміння 

систематизувати та узагальнювати, аналізувати, класифікувати та 

порівнювати, виділяти загальне, одиничне, схематизувати, модернізувати 

засоби навчання для власних потреб, уміння використовувати в організації 

освітньої діяльності молоді індивідуальні та групові форми профорієнтації з 

залученням ЦТ, соціальних сервісів тощо. 

До основних умінь майбутніх бакалаврів середньої освіти у структурі 

готовності до використання ними ЦТ у профорієнтаційній діяльності належать 

такі:  

1) давати комплексну оцінку цифровим технологіям і засобам в 

контексті соціально-виховної, художньо-естетичної, технологічної, 

функціонально-прикладної направленості професійної діяльності;  

2) здійснювати пошук, відбір й аналіз потрібної інформації 

технологічного, діагностичного, науково-популярного, комунікаційного, 

навчально-методичного характеру в мережі;  

3) визначати проблему, формулювати мету й завдання використання ЦТ, 

здійснювати підбір раціональних цифрових інструментів, форм, методів і 

засобів для досягнення ефективного результату;  

4) використовувати ЦТ у позаурочній і позашкільній профорієнтаційній 

діяльності;  

5) моделювати педагогічні ситуації в процесі профорієнтаційного 

вибору школярів з використанням ЦТ і засобів;  

6) розробляти, використовувати й поширювати каналами електронної 

комунікації різноманітні профорієнтаційні матеріали з урахуванням 

психологічних особливостей вікової аудиторії та рівня опанування ними 

цифрових засобів;  

7) візуалізувати профорієнтаційні матеріали, використовуючи 

різноманітні прийоми (колір, композиція, динамічність, інтерактивність 

тощо);  
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8) проводити обґрунтований добір методик і цифрових інструментів, що 

потрібні для розроблення і використання авторських дидактичних матеріалів 

профорієнтаційного спрямування.  

Описані нами уміння дозволяють майбутньому вчителю створювати 

такий освітній простір, у якому учні матимуть можливість свідомо, з 

використанням якісного візуального та інформаційного супроводу, здійснити 

власне професійне самовизначення і бути успішними після опанування 

обраної професії. Такий простір ми називаємо профорієнтаційний.  

За аналогією з інформаційно-освітнім простором зазначимо, що 

профорієнтаційний простір складається з цифрових ресурсів 

профорієнтаційного спрямування, цифрових технологій їх використання, 

засобів організації та управління профорієнтаційною діяльністю через канали 

е-комунікації (зокрема, соціальні мережі, блоги, сторінки сайтів). 

У роботах [12; 36; 48; 64; 92 та ін.] показано, що створення 

інформаційно-освітнього середовища у ЗВО передбачає: оперативне 

оновлення навчальної інформації; якісну зміну методів і форм навчальної 

роботи; отримання оперативної інформації про рівень навчальних досягнень 

кожного студента й своєчасне внесення коректив; посилення 

міждисциплінарних зв’язків у навчанні; збільшення обсягів самостійної 

роботи через оптимальну для кожного конкретного студента послідовність, 

швидкість сприйняття матеріалу та можливість самоконтролю якості здобутих 

знань. Подібні вимоги слід сформулювати і для профорієнтаційного простору, 

а саме: 

- оперативне оновлення профорієнтаційної інформації;  

- виважений підбір форм, методів і засобів для проведення 

профорієнтаційних заходів;  

- наявність оберненого зв’язку з учнями щодо для коректного 

підбору профорієнтаційних заходів, вибору профорієнтаційних і 

психодіагностичних методик; 
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- виважене використання різноманітних цифрових засобів для 

розроблення профорієнтаційних матеріалів і супроводу профорієнтаційної 

діяльності, у т.ч. для налагодження електронних каналів комунікації;  

- можливість автономного використання такого простору учнями 

для можливості здійснити самостійний вибір професії через оптимальну для 

кожного конкретного учня послідовність проходження психодіагностичних 

тестів, швидкість сприйняття профорієнтаційного матеріалу тощо. 

Отже, у формуванні діяльнісного компонента готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності бачимо важливим залучення процесуального критерію, показником 

якого виступають «уміння конструювати профорієнтаційний простір» 

(рис.3.4). 

 

Рис.3.4. Показник для процесуального критерію готовності  

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності (ПД) 

 

Особистісний критерій 

Одним із важливих компонентів у структурі готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до профорієнтаційної діяльності є рефлексивний 

компонент, який характеризує здатність особи (вчителя) здійснити аналіз дії, 

вчинку, обставин, ситуацій з формулюванням висновків (негативних, 

позитивних) для подальшого їх урахування у профорієнтаційній діяльності. 

Здатність до аналізу труднощів, які виникають у процесі здійснення 

профорієнтаційної діяльності, дозволяє усвідомити і засвоїти найбільш 

Діяльнісний 
компонент

Процесуальний 
критерій

Показник: уміння 
конструювати 

профорієнтаційний 
простір
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ефективні шляхи виконання останньої, тому важливим у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів стає забезпечення активно-пошукової 

діяльності студентів, зокрема, на основі проєктних методів навчання, 

використання аналітико-ситуаційних завдань (ситуацій-проблем, ситуацій-

оцінок, що пов’язані з майбутньою профорієнтаційною діяльністю), які в 

комплексі розвивають рефлексивне мислення майбутнього педагога, його 

можливості вибирати оптимально ефективні рішення з вибору ЦТ для 

профорієнтаційної діяльності.  

При організації самостійної навчальної та дослідницької діяльності 

студентів в ході підготовки до занять, написанні рефератів чи повідомлень 

відбувається усвідомлення світоглядних, морально-етичних та інших 

важливих проблем, які важливо обговорити на заняттях для напрацювання 

навичок рефлексивного аналізу педагогічної проблеми. Оцінка значущості 

педагогічних ситуацій, явищ і процесів відбувається разом із співвіднесенням  

з власної оцінної системою, формує сприятливі умови для професійного 

самовизначення студентів щодо використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності. 

Важливо, щоб освітній процес був орієнтований на розвиток самооцінки 

студентів, їхньої самоактуалізації, утвердження системи цінностей, що 

характеризують сутність профорієнтаційної роботи та особливості її 

провадження з використанням ЦТ, тому він має передбачати вирішення 

спонтанних або спеціально створених практичних, професійно спрямованих 

проблемно-смислових ситуацій, учасниками яких виступають суб’єкти 

освітнього процесу. Іншими словами, за рахунок розв’язування професійно 

орієнтованих завдань надважливою для вчителя у використанні ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності є здатність до саморозвитку.  

Тому у формуванні рефлексивного компонента готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 
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діяльності бачимо необхідним використання особистісного критерію, 

показником якого виступає «здатність до саморозвитку» (рис.3.5) 

 

 

Рис.3.5. Показник для особистісного критерію готовності  

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності (ПД) 

 

Зауважимо, що описані показники досліджуються не ізольовано, а в 

комплексі і можуть впливати один на одного. Зокрема, здатність до 

саморозвитку активізує інтерес до сучасних тенденцій у галузі використання 

ЦТ, а успішність власної профорієнтаційної діяльності на основі ЦТ і засобів 

сприяє подоланню труднощів, спонукає до нових способів діяльності, 

аргументації власних методик у взаємодії з тими, хто їх не сприймає. 

Зазначимо також, що обґрунтовані критерії разом із показниками 

дозволяють кількісно оцінити ступінь сформованості кожного компонента 

готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності, що дозволяє схарактеризувати рівні: 

інтуїтивний, репродуктивний, продуктивний, творчий (рис.3.6). 

Рефлексивний 
компонент

Особистісний 
критерій

Показник: 
здатність до 

саморозвитку
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Рис.3.6. Рівні готовності до використання ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності 

 

Схарактеризуємо кожен рівень окремо 

Інтуїтивний рівень. Характеризується низькою мотивацією до 

використання ЦТ у майбутній профорієнтаційній діяльності, а також у 

навчанні і творчій самореалізації; елементарною (на базовому рівні) 

теоретичною і технологічною підготовкою щодо впровадження ЦТ у 

профорієнтаційну діяльність, фрагментарною здатністю до аналізу і 

самоаналізу діяльності суб’єктів освітнього процесу в контексті 

профорієнтаційного вибору із залученням ЦТ і засобів, відсутністю бажання 

використовувати ЦТ у власній професії, пасивне ставлення до використання 

ЦТ колегами. Студенти з інтуїтивним рівнем готовності мають фрагментарні 

знання про цифрові інструменти профорієнтаційної діяльності, форми, методи 

й засоби цифрової профорієнтаційної діяльності, слабо орієнтуються у 

психодіагностичних методиках з професійного вибору, не здатні створити 

цифрові засоби профорієнтаційного спрямування. Їм притаманний 

поверхневий погляд на особливості організації та супроводу 

профорієнтаційного простору для учнів, вони на інтуїтивному рівні обирають 

засоби електронної комунікації для профорієнтаційного спілкування.  
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Бакалаври середньої освіти, яких за особливостями їх мислення і 

практичної діяльності відносять до цього рівня готовності, як правило, 

ставляться до впровадження ЦТ у якості альтернативи традиційній практиці 

профорієнтаційної роботи. Основою такого ставлення часто є відсутність 

емоційної налаштованості на сприйняття нового, а також боязке ставлення до 

цифрових технологій, ресурсів і засобів навчання. Педагогічна рефлексія в 

контексті організації і здійснення профорієнтаційної діяльності на основі ЦТ 

в них не сформована. 

Репродуктивний рівень. Характеризується обмеженим інтересом до 

використання ЦТ, ситуативною цікавістю до досвіду їх використання у 

профорієнтаційній діяльності, ситуативними бажанням використовувати 

цифрові інструменти для розроблення електронних матеріалів 

профорієнтаційного спрямування, потребують додаткової мотивації 

використовувати соціальні мережі і сервіси для здійснення профорієнтаційної 

діяльності. У вчителів цієї групи сформовані фрагментарні знання про 

доцільність використання ЦТ на профорієнтаційних заходах різних типів, 

спостерігаються уміння відтворювати за зразком електронні матеріали 

профорієнтаційного спрямування, залучати за зразком цифрові інструменти  у 

профорієнтаційну діяльність. Вони демонструють не завжди коректне 

зіставлення шляхів застосування ЦТ меті і завданням профорієнтаційного 

заходу, невпевненість у доцільності застосування певного цифрового сервісу 

для організації спілкування, точкову здатність обирати психодіагностичні 

методики для професійного орієнтування молоді, слабо орієнтуються у виборі 

засобі для дидактичного супроводу профорієнтаційного заходу, слабке 

володіння технологіями створення профорієнтаційного простору. У них 

відсутня усвідомлена потреба в оволодінні і оновленні знань про ЦТ та вміння 

їх використовувати в контексті профорієнтаційної діяльності, 

прослідковується фрагментарний інтерес до розвитку ЦТ та їх упровадження 



160 
 

іншими у профорієнтаційній діяльності, відсутнє бажання експериментувати, 

проте прослідковується поодиноке бажання професійного зростання. 

Продуктивний рівень. Характеризується усталеними мотивами до 

оволодіння ЦТ для провадження профорієнтаційної діяльності і творчої 

самореалізації в цій галузі, достатньою теоретичною, предметною та 

технологічною підготовкою при впровадженні ЦТ у професійну діяльність 

вчителя, достатньою сформованістю вмінь  організації профорієнтаційної 

роботи на базі ЦТ, але не завжди коректною критичною оцінкою обраного 

інструментарію, непостійними проявами потреб вивчати досвід колег з 

упровадження ЦТ у профорієнтаційну діяльність. Учителі цієї групи, як 

правило, добре знайомі з психодіагностичними методиками та методами їх 

опрацювання, здатні розробляти професіограми, створювати супровідні 

електронні матеріали профорієнтаційного спрямування, вміють організувати 

потужний профорієнтаційний простір, де враховані вікові особливості учнів 

та передбачені можливі їхні уподобання. Вони активно використовують ЦТ у 

власній профорієнтаційній діяльності, однак таке використання інколи не 

рефлексується. 

Творчий рівень. Характеризується усвідомленою й аргументованою 

мотивацією щодо використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності та 

бажанням творчої самореалізації в цій галузі, ґрунтовною теоретичною, 

психолого-педагогічною та технологічною підготовкою, здатністю критично 

оцінити наявний цифровий інструментарій щодо обраних форм і методів 

профорієнтаційної діяльності, сформованим відчуттям здатності успішно 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності, створенні 

профорієнтаційного простору та супровідних матеріалів до нього. У них є 

постійною потреба аналізу наявних цифрових інструментів для організації 

електронного спілкування, поширення профорієнтаційних матеріалів серед 

учнів.  
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Учителі цієї групи активно експериментують із залученням ЦТ у 

профорієнтаційну діяльність, у них відсутні побоювання за доцільність 

використання того чи іншого цифрового інструменту, оскільки достатньо 

розвинена рефлексія по відношенню до профорієнтаційної діяльності. Вони 

охоче обговорюють власні успіхи і помилки з метою осмислення педагогічних 

інновацій. Реалізація творчого потенціалу для багатьох з них є важливим 

елементом самореалізації у профорієнтаційній діяльності.  

За результатами педагогічного дослідження встановлено, що кожний 

попередній рівень готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності є передумовою формування 

наступного, а своєчасне і об’єктивне визначення рівня сформованості кожного 

із компонентів дає можливість визначити шляхи власного саморозвитку і 

самовдосконалення, що є однією з важливих професійних якостей кожного 

вчителя. 

Отже, за результатами структурно-логічного аналізу категорії 

«готовність майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності» нами обґрунтовано критерії і показники такої 

готовності за кожним із її компонентів: потребовий (показник – мотивація 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності); знаннєвий (показник – 

знання про цифрові інструменти і психодіагностичні методики); 

процесуальний (показник – уміння конструювати профорієнтаційний простір); 

особистісний (здатність до саморозвитку). 

Розроблена система критеріїв і показників готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності дозволяє оцінити її рівні:  

інтуїтивний (низький) – характеризується відсутністю знань та умінь 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності, інтуїтивним баченням 

використання цифрових інструментів для створення профорієнтаційного 

простору;  
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репродуктивний (середній) – характеризується свідомим прагненням 

застосувати ЦТ у практиці профорієнтаційної діяльності, помилками і 

недоліками, які свідчать про відсутність системності та гнучкості в мисленні, 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності здійснюється на основі 

прикладів і зразків;  

продуктивний (високий) – характеризується самостійністю у виборі ЦТ 

для здійснення профорієнтаційної діяльності на основі спеціальних 

(психолого-педагогічних, методичних, технологічних) знань і наявних 

практичних зразків, успішним виконанням основних дій по створенню 

цифрового профорієнтаційного простору;  

творчий (найвищий) – характеризується прагненням залучати 

інноваційні цифрові технології і засоби до здійснення профорієнтаційної 

діяльності на основі власного бачення з урахуванням досвіду інших, здатністю 

обґрунтувати власний вибір цифрових інструментів і психодіагностичних 

методик, вільним володінням інструментами харних сервісів для здійснення 

профорієнтаційної діяльності. 

 

3.2. Опис етапів педагогічного експерименту 

Дослідження проводилося впродовж 2018-2021 років і охоплювало 

чотири етапи науково-педагогічного пошуку. 

Перший етап (2018-2019 рр.) – теоретико-пошуковий – був присвячений 

теоретичному усвідомленню й осмисленню проблеми дослідження.  

У цей період визначалася програма дослідження та методика його 

організації, формулювався науковий апарат дослідження, активно вивчалися 

результати наукових досліджень в галузі цифровізації освіти, педагогічна, 

психологічна та фахова періодична література, електронні інформаційні 

ресурси, цифрові інструменти та хмаро-орієнтовані технології, які могли бути 

доцільними у профорієнтаційній діяльності. Узагальнювався вітчизняний і 
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закордонний досвід провадження профорієнтаційної діяльності та підготовки 

вчителів до такого виду діяльності.  

Особлива увага зверталася на нормативно-правову базу щодо 

провадження освітньої діяльності (закони, постанови тощо), освітньо-

професійні програми та іншу документацію, яка регламентує освітню 

діяльність майбутніх учителів у ЗВО. Відбувалося уточнення термінологічної 

бази дослідження та систематизувався емпіричний матеріал. 

На цьому етапі було проведено пілотне дослідження щодо популяризації 

ІТ-спеціальностей. Зокрема, проведено аналіз ринку праці в ІТ сфері, 

визначено загальні професіограми фахівців у галузі ІТ. Також було досліджено 

психодіагностичні методики, які дозволяють молоді за переліком запитань 

обрати найбільш прийнятну професійну сферу. Паралельно було дібрано 

цифровий інструментарій профорієнтаційного супроводу: створено Google-

форми з опитувань, визначено соціальні мережі й розроблено відповідні 

візуальні матеріали для поширення інформації про спеціальності кафедри 

інформатики СумДПУ імені А.С. Макаренка.  

Результати пілотного дослідження засвідчили, що цифрові технології і 

засоби можуть стати ефективним інструментом профорієнтаційної діяльності 

вчителя. 

Паралельно вивчалося питання організації професійного 

самовизначення учнів в реальному освітньому процесі ЗЗСО. Таке вивчення 

відбувалося з використанням таких методів як спостереження, прогнозування, 

анкетування, аналіз документації і показало, що учні 5-9 класів погано 

орієнтуються у професіях. Вони більше знають про економістів, юристів, 

моделей, артистів, але мають невиразні уявлення про масові і затребувані 

професії на ринку праці. На основі цього зроблено висновок про слабку 

результативність профорієнтаційної діяльності, яка традиційно ведеться у 

школі. Серед причин такої неефективності відзначені: невдалий підбір методів 
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професійного визначення молоді, недостатнє врахування індивідуальних 

характеристик особистості. 

Також нами зафіксовані й об’єктивні чинники, які перешкоджають 

адекватному вибору майбутньої професії: економічні труднощі (матеріальне 

становище сім’ї), через які у багатьох немає можливості платити за навчання 

або ж поїхати до іншого міста; некоректне інформування в інтернеті про 

професії (сучасна реклама професій закцентовує увагу на матеріальній вигоді, 

не враховуючи затребуваність конкретних професій на ринку праці й 

ігноруючи вимоги професій до особистості працівника). 

До суб’єктивних причин віднесені: неадекватну самооцінку своїх 

особистісних якостей; несформованість професійних планів; небажання 

самостійно робити складний вибір; перекладання своїх проблем на плечі 

батьків. 

Для виявлення практичного стану розробленості проблеми нами 

проведено бесіди з працюючими вчителями шкіл м. Суми та Сумської області, 

а також опитування їхніх учнів. Загальна кількість опитаних склала 173 особи: 

19 учителів і 154 учні 8-9 класів. 

На запитання про кількість професій, які знають учні, ми одержали 

відповіді: 5-10 професій знають 45% учнів, 11-20 професій – 39% учнів, 21 і 

більше – 16% учнів. Проте жоден учень не усвідомлював, що станом на 

сьогодні професій налічується більше 50 тис. [41]. 

На запитання про зроблений професійний вибір ствердно відповіли 

лише 12% опитаних, 81% такий вибір ще не зробили, а 7% мали труднощі з 

відповіддю. При цьому на запитання, чи здійснювалася Вами діагностика 

власних уподобань і орієнтацій стосовно майбутньої професії, ствердно 

відповіли лише 8% опитаних. Відповіді засвідчують відсутність усвідомлення 

себе у майбутній професії, а тому робимо висновок про невикористання 

вчителями методик профорієнтаційної діяльності і незнання таких методик 

учнями ЗЗСО. 
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На запитання «Що найбільше впливає на Ваш вибір професії?» відповіді 

учнів розподілилися таким чином: друзі – 38%, престижність професії – 37%, 

власні уподобання – 13%, батьки -12%. І якщо профорієнтаційна діагностика 

не проводилася, то слід зробити висновок про відсутність усвідомленого 

зіставлення молоддю власних уподобань, психофізіологічних характеристик з 

майбутньою професією. 

На запитання, які заходи проводилися в ЗЗСО стосовно профорієнтації 

чи популяризації професійного вибору, учні відповіли: зустрічі з 

представниками професій – 46%, екскурсії на виробництво – 39%, 

індивідуальні консультації – 10%, ніякі – 5%. Відповіді засвідчують 

обмеженість форм позакласної роботи чи неформальної освіти щодо 

профорієнтаційного визначення молоді, стереотипність у вирішенні 

профорієнтаційних завдань. 

На запитання, чи використовуються вчителями цифрові технології для 

профорієнтаційної діяльності, отримали такі відповіді: вчителі 

використовують соціальні мережі (36%) для поширення інформації про заходи 

з профорієнтації на рівні школи, Google-форми для вивчення думок про 

уподобання учнів (24%), ресурси Інтернет для організації опитувань з 

профорієнтаційної діагностики (12%). Інших варіантів відповідей ми не 

отримали. При цьому учні зазначали про те, що їм більш зручно отримувати 

інформацію про професії з мережі або ж цифровими каналами комунікації. 

Аналіз відповідей респондентів засвідчив потребу цілеспрямованої 

підготовки вчителів до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Наступним завданням констатувального етапу було уточнення/ 

узагальнення вимог до результатів підготовки вчителів здійснювати 

профорієнтаційну діяльність та використовувати для цього ЦТ. 

Проведений нами аналіз стандарту вчителя ЗЗСО [87] показав, що за 

результатами підготовки майбутній бакалавр середньої освіти може 
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працювати вчителем ЗЗСО і при цьому має набути різного роду 

компетентностей, серед яких відзначимо: 

«А3-інформаційно-цифрова компетентність» передбачає здатності: 

орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично 

оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності А3.1; 

ефективно використовувати наявні та створювати нові цифрові ресурси А3.2; 

здатність використовувати ЦТ в освітньому процесі А3.3»; 

«Б1-психологічна компетентність» передбачає здатності: 

використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої 

позитивної самооцінки, я-ідентичності Б1.2»; 

«Г2-організаційна компетентність» передбачає здатність: 

організовувати процес навчання, виховання й розвитку учнів Г2.1; 

організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності 

учнів Г2.2». 

Зазначені компетентності передбачають готовність майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності.  

З іншого боку, аналіз ОПП спеціальності 014 різних спеціалізацій 

виявив, що спільним є набуття компетентності в галузі ІТ та здатність 

працювати з інформацією різних форматів, проте у програмах не було чітко 

сформульовано вимоги щодо формування готовності здійснювати 

профорієнтаційну діяльність, а тому була виявлена проблема змістового 

наповнення ОПП у частині психолого-педагогічної підготовки (психо-

діагностичні методики для профорієнтаційного визначення учнів), а також 

з’явилося розуміння того, що варто розробити авторські спецкурси, які були б 

зорієнтовані на опанування навичок використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності.  
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Зазначене обумовило внесення змін до змісту навчальних дисциплін з 

педагогіки й психології та розробку спецкурсу «Використання соціальних 

мереж у профорієнтаційній діяльності вчителя». 

Другий етап (2019 рік) – теоретико-методологічний – передбачав 

визначення теоретичних і методологічних основ дослідження, а також 

підготовку матеріалів для педагогічного експерименту.  

На цьому етапі були піддані аналізу результати наукових розвідок 

вітчизняних і закордонних вчених щодо тлумачення понять «підготовка», 

«готовність», «профорієнтаційна діяльність», «цифрові технології», «цифрові 

інструменти», «цифрові засоби», «готовність до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності», завдяки чому було визначено тезаурус 

дослідження і розпочато моделювання процесу професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності 

Систематизація та узагальнення наукових праць в галузі професійної 

освіти засвідчили необхідність визначення відповідних педагогічних умов.  

Набір педагогічних умов, які були піддані кореляційному аналізу, 

базувався на двох підходах. За першим до набору включено вже розроблені й 

обґрунтовані умови, що були зафіксовані нами на основі аналізу низки 

науково-педагогічних досліджень і предметом вивчення яких виступала 

підготовка вчителя до профорієнтаційної роботи. Другий підхід базувався на 

бесідах з викладачами галузі ІТ (кафедра інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького), які вбачали перспективи використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності. На основі їхніх думок було складено перелік 

педагогічних умов, які увійшли до загального списку. 

Складений загальний список пройшов експертну оцінку (п.2.2 роботи) 

викладачів кафедри інформатики Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кафедри інформатики і кібернетики 
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Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького та кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних 

технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Загальна кількість експертів – 10 осіб. За результатами експертизи, 

що базувалася на кореляційному аналізі й коефіцієнті конкордації Кендала 

було визначено найбільш ефективні, на думку експертів, педагогічні умови, 

які й були дотримані в умовах педагогічного експерименту. 

З урахуванням педагогічних умов було визначено методологічні підходи 

й обґрунтовано модель підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, визначено шляхи 

удосконалення змісту професійної підготовки (інформатичні й психолого-

педагогічні дисципліни), розроблено навчально-методичне забезпечення для 

супроводу авторських спецкурсів.  

У цей період було визначено діагностичний апарат, який базувався на 

структурно-логічному аналізі провідної категорії дослідження і завдяки якому 

через кількісні характеристики показників стало можливим схарактеризувати 

рівні готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності. 

Третій етап (2019-2020 н.р.) – експериментально-аналітичний – 

пов’язаний з перевіркою ефективності педагогічних умов.  

На цьому етапі організовано і проведено педагогічний експеримент, 

який також проходив окремі етапи: 

- констатувальний (мав на меті встановити рівень готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності станом на початок педагогічного експерименту); 

- формувальний (мав на меті впровадження моделі професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності, яка базувалася на виділених педагогічних 

умовах, та фіксацію динаміки в рівнях готовності майбутніх бакалаврів 
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середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності на кінець 

експерименту); 

- результативний (мав на меті статистичний аналіз результатів 

педагогічного експерименту та його якісну інтерпретацію). 

Кількісний аналіз результатів констатувального і формувального етапів 

експерименту описано у п.3.3. 

Більш детально зупинимося на особливостях реалізації самої моделі та 

дотриманні педагогічних умов: 1) посилення мотивації опановувати хмарні 

сервіси і SMM-технології; 2) розширення змісту психолого-педагогічної 

підготовки питаннями профорієнтаційної діагностики; 3) використання 

змішаного навчання для розвитку навичок професійної е-комунікації. 

Процес формування готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти 

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності здійснюється як 

послідовність взаємообумовлених етапів: мотиваційно-потребовий, 

квазіпрофесійний, рефлексивний. На всіх етапах здійснюється вплив на рівень 

сформованості кожного із компонентів готовності, проте окремі компоненти 

мають пріоритетне значення на різних етапах (рис.3.7). 

 

Рис.3.7. Етапи формування готовності до використання ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності та компоненти такої готовності 
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На першому, мотиваційно-потребовому, етапі, де пріоритетним є 

формування емоційно-мотиваційного компонента, переважають дискусійні 

засоби, що дозволяють співвіднести власні можливості студента в галузі 

використання ЦТ загалом з використанням ЦТ у профорієнтаційній діяльності 

вчителя, зокрема, і сприяють актуалізації мотивів успішної самореалізації в 

профорієнтаційній діяльності.  

Цей етап передбачав формування позитивного ставлення до цифрових 

технологій, ресурсів і засобів у роботі вчителя, інтересу до ЦТ загалом та 

шляхів їх використання у профорієнтаційній діяльності, зокрема. На цьому 

етапі у студентів мало трансформуватися бачення професії вчителя з простого 

передавача предметних знань до помічника-консультанта учнів, які відкриють 

для себе світ професій. Цей етап характеризувався усвідомленням 

професійного успіху і усвідомленням потреб у тих інтелектуальних знаннях та 

технологічних уміннях, які забезпечать становлення майбутнього фахівця.  

Мотиваційно-потребовий етап може трансформуватися на весь термін 

навчання, оскільки мотивування студентів сприймати й використовувати ЦТ 

як інструмент підтримки майбутньої профорієнтаційної діяльності є одним із 

наскрізних завдань підготовки вчителя. Етап характеризується активністю 

студента стосовно самопізнання й усвідомлення нової для себе соціальної ролі 

вчителя. 

Саме цей етап має підтримуватися першою педагогічною умовою про 

посилення мотивації опановувати хмарні сервіси і SMM-технології. Студенти 

мають відчути потенціал хмарних сервісів для майбутньої профорієнтаційної 

діяльності, опанувати типові інструменти для створення Google-форм, 

навчитися здійснювати на їхній основі кількісний аналіз даних з подальшою 

їх якісною інтерпретацією.  

На цьому етапі бачимо доцільним розширити зміст інформатичних 

дисциплін («ІКТ», «ІТ», «ЦТ і засоби» тощо) питаннями розроблення 

візуальних матеріалів та відповідних комп’ютерних інструментів для їхнього 
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розроблення і розповсюдження. Ефективними виявилися лабораторні роботи, 

де спочатку за інструкціями, а потім самостійно студентами розроблялися 

профорієнтаційні буклети, оформлялися сторінки в Instagram, готувалися е-

матеріали для інших соціальних мереж (Facebook, Telegram, Viber та інші). 

Також на цьому етапі нами дотримана і друга педагогічна умова про 

розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики. До основного змісту психологічних 

дисциплін були введені модулі «Профорієнтаційна діяльність вчителя», де 

розглядалися: основні завдання ЗЗСО (надання профорієнтаційної підтримки 

учням в процесі вибору профілю навчання і сфери майбутньої професійної 

діяльності; сприяння профорієнтаційної підтримки учням, які планують 

продовжити навчання в системі П(ПТ)ЗО); надання додаткової 

профорієнтаційної підтримки деяким групам школярів в умовах інклюзивного 

освітнього простору; важливість отримання діагностичних даних про 

переваги, схильності і можливості учнів для усвідомленого визначення 

подальшого освітнього маршруту; забезпечення інформаційної підтримки, 

знайомство з ринком праці і світом професій тощо); профорієнтаційна 

діяльність з урахуванням вікових особливостей школярів; напрями 

профорієнтаційної роботи: конкретизація освітнього запиту в рамках 

проведення факультативів; групові та індивідуальні консультації, спрямовані 

на виявлення і формування здатності прийняти об’єктивне рішення про вибір 

майбутньої професії. При вивченні психологічних дисциплін активно 

використовувалися лекції-візуалізації та інтерактивні методи навчання. 

Зміст дисциплін психологічного спрямування було розширено 

питаннями вивчення факторів, які впливають на вибір професії (інтереси, 

прагнення, ціннісні орієнтації, установки; здібності й інші особистісні 

характеристики людини), а також опануванням різноманітних 

психодіагностичних методик, причому їх опанування передбачалося як 

традиційними засобами (паперове анкетування і подальше опрацювання 
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результатів), так і за допомогою цифрових інструментів (онлайн-тестування, а 

також розробка авторських цифрових анкет та їх опрацювання). Ефективними 

при цьому виявилися такі форми як тренінги і лабораторні роботи, а також 

проєктні методи навчання. 

Отже, на цьому етапі студенти: мали усвідомити важливість 

спеціалізованих знань (психофізіологічні, педагогічні, діагностико-методичні, 

ІТ) та умінь (діагностичні й технологічні) для успішного здійснення 

майбутньої профорієнтаційної діяльності; відчути мотивований інтерес до 

профорієнтаційного спілкування; отримати уявлення про шляхи реалізації 

профорієнтаційного спілкування через цифрові засоби; мали сформувати 

навички використання ЦТ для подальшої е-комунікації. 

На другому, квазіпрофесійному, етапі формування готовності до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності пріоритетним було 

формування когнітивного і діяльнісного компонентів готовності. 

На цьому етапі вже були сформовані базові вміння роботи з цифровими 

інструментами, а тому напрацьовувався досвід використання ЦТ у 

розв’язувані профорієнтаційних завдань, наприклад, при виконанні завдань 

психолого-педагогічних дисциплін, проєктів, курсових робіт тощо. У цей 

період формувалися професійні навички використання ЦТ у професійній 

роботі вчителя загалом, розробки електронних навчальних матеріалів, 

покликаних підтримати самостійну дослідницьку роботу учнів тощо.  

На квазіпрофесійному етапі студенти додатково набували спеціальних 

знань, умінь і навичок: планування професійної діяльності у системі цифрових 

засобів навчання, планування професійної діяльності і прогнозування її 

результатів. Особливе значення надавалося індивідуальній діяльності з 

опанування ЦТ і розвитку її регулятивних механізмів. Зверталася увага на 

індивідуальний стиль і способи творчого самовираження за рахунок синтезу 

різних форм, методів і засобів навчання, організаційних форм аудиторних та 

позааудиторних занять.  
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На цьому етапі переважали імітаційні засоби навчання, серед яких 

окремо відзначимо імітаційні ігри (коли імітується діяльність вчителя, ЗЗСО, 

інших освітніх установ), ігри пошукового характеру, результатом яких є 

реальні проєкти використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності та висновки 

щодо можливих негативних впливів ЦТ на її результати, операційні ігри (коли 

відпрацьовується виконання конкретного виду діяльності з використання ЦТ 

у профорієнтаційній діяльності), рольові (тактика поведінки, дій, виконання 

функцій та обов’язків вчителя тощо). 

Важливим на цьому етапі було дотримання третьої (про використання 

змішаного навчання для розвитку навичок професійної е-комунікації) і другої 

(про розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики) педагогічних умов. І якщо друга педагогічна 

умова реалізовувалася в межах вивчення, в основному, психолого-

педагогічних дисциплін, то третя педагогічна умова потребувала особливої 

побудови освітнього процесу. 

На думку експертів, саме змішане навчання могло стати тим 

майданчиком, на якому будуть сформовані спеціалізовані уміння 

(діагностичні й технологічні) для використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності, проте в межах усталених курсів це було зробити важко, а тому 

авторські спецкурси були розроблені з урахуванням потреби змішаного 

навчання: вони були викладені в Moodle і були доступні студентам будь-коли. 

При цьому передбачалося обов’язкове проведення очних тренінгів як форми 

неформальної освіти. 

Основними видами завдань, які вирішувалися у процесі опанування 

спецкурсів, стали: систематизація матеріалу за результатами контент-аналізу, 

рецензування інтернет-публікацій з профорієнтаційною направленістю, 

складання структурних схем, написання рефератів, доповідей, розробка 

навчально-виховних заходів і супровідних цифрових матеріалів 

профорієнтаційного спрямування, а також виконання індивідуальних завдань 
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із самостійним вибором теми і остаточним її захистом через канали е-

комунікації. 

За результатами квазіпрофесійного етапу студенти: набували досвіду 

застосування отриманих спеціалізованих знань у форматі квазіпрофесійної 

діяльності; навчалися аналізувати квазі-профорієнтаційні ситуації; набували 

вмінь оцінювати вибір ЦТ та обраних психодіагностичних методик для 

успішної квазі-профорієнтаційної діяльності, виявляли здатність до корекції 

профорієнтаційної діяльності залежно від ситуації. 

На третьому, рефлексивному, етапі пріоритетними були завдання, що 

пов’язані з самореалізацією і самовдосконаленням. Етап переслідував мету 

сформувати навички самоаналізу і рефлексії щодо професійного використання 

ЦТ у профорієнтаційній діяльності. На цьому етапі у студентів формувався 

критичний погляд на залучення окремих цифрових інструментів, з’являлося 

бажання аналізувати власну діяльність, обговорювалися результати щодо 

впровадження інструментарію іншими з виокремленням власної думки про 

позитивний чи негативний вплив ЦТ на профорієнтаційну діяльність та 

способи її реалізації.  

На цьому етапі здійснювався аналіз ефективності змісту, форм, методів 

і засобів навчання майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ 

у профорієнтаційній діяльності. Відстежувалися шляхи використання ЦТ 

іншими, підводилися підсумки досліджень такого використання на науково-

практичних конференцій та інших навчальних і практичних заходах. 

Ефективними на рефлексивному етапі стали аналітико-ситуаційні 

засоби навчання, спрямовані на висловлення власної думки, оцінки, 

самостійного вибору у вирішенні тієї чи іншої профорієнтаційної ситуації з 

використанням ЦТ, що сприяли формуванню цілісного уявлення про моделі 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності, а тому і вплинули на 

рефлексивний компонент готовності. 
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Такі завдання ставилися в межах практики з виготовлення 

мультимедійних матеріалів профорієнтаційного спрямування, які надсилалися 

електронними каналами комунікації. Захист авторських розробок відбувався з 

використанням інтерактивних форм і методів навчання. 

Слід сказати про те, що на цьому етапі педагогічні умови були 

дотримані, проте пріоритетного значення жодна з них не набувала. 

Отже, на третьому, рефлексивному, етапі студенти мали відчувати 

прагнення до: проєктування профорієнтаційної діяльності на основі цифрових 

технологій і засобів; систематизації власного досвіду використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності; визначення авторського стилю використання 

ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

У ході формувального експерименту значна увага приділялася 

ознайомленню студентів зі світом професій. В рамках кураторських годин та 

із залученням органів студентського самоврядування студентами проводилися 

додаткові дослідження власних уподобань з метою визначення успішності 

їхнього вибору. Основною метою цієї роботи було отримання студентами 

знань про себе, про свої можливості, здібності, про вимоги тієї чи іншої 

професійної діяльності, співвіднесення цих знань (про себе і професії). 

Паралельно розроблялася відповідна навчально-методична 

документація, активно йшла апробація одержаних результатів на науково-

методичних семінарах та конференціях різних рівнів, готувалися до друку 

публікації з теми дослідження. У цей час були опубліковані роботи навчально-

методичного характеру, статті у провідних українських виданнях, у виданнях, 

що входять до світових наукометричних баз, зокрема, проміжні результати 

були представлені на 42-й міжнародній конференції про комп’ютери в освіті 

(International Convention on Computers in Education, Opatija, Croatia, 2019), які 

сьогодні проіндексовані у світових наукометричних базах Scopus та Web of 

Science.   
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Четвертий етап (2021 рр.) – узагальнювальний – передбачав підведення 

підсумків за проведеним дослідженням, систематизацію й узагальнення 

результатів педагогічного експерименту. 

Перейдемо до аналізу емпіричних результатів, які були отримані в ході 

педагогічного експерименту. 

 

3.3. Статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту 

Педагогічний експеримент проведено на базі Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Уманського державного 

педагогічного університету імені П. Тичини, Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. На різних етапах 

дослідження до експерименту залучалися студенти, працюючі вчителі, 

провідні викладачі кафедр педагогічних університетів. Загальна кількість 

учасників – 593 особи, з яких 564 студенти, 10 викладачів, 19 учителів закладів 

загальної середньої освіти.  

Відповідно до завдань педагогічного експерименту із студентів (2019 рік 

вступу) цих ЗВО було сформовано три експериментальні (ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3) і 

одну контрольну групу (КГ), які складалися із n(ЕГ1)=146, n(ЕГ2)=142, 

n(ЕГ3)=135, n(КГ)=141 студентів відповідно (табл.3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл студентів-учасників педагогічного експерименту 

Група 
Кількість 

учасників 
ЗВО 

КГ 

53 
Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

14 
Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка  

ЕГ1 54 
Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 
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ЕГ2 56 
Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

ЕГ3 50 
Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

 

Особливості провадження педагогічного експерименту в цих групах 

полягали у наступному. 

Студенти ЕГ1 навчалися в межах своїх ОПП з дотриманням першої 

педагогічної умови в рамках розробленої моделі підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності. Студенти ЕГ2 навчалися в межах розробленої моделі, проте з 

дотриманням другої педагогічної умови, а студенти ЕГ-3 – з дотриманням 

третьої педагогічної умови. Студенти КГ навчалися без змін в освітньому 

процесі.  

Такий розподіл обумовив акценти: 

- для ЕГ1 у вивченні інформатичних курсів з модернізованим змістом у 

1 або 2-му семестрі; 

- для ЕГ2 у вивченні психолого-педагогічних дисциплін з 

модернізованим змістом у 1 або 2-му семестрі; 

- для ЕГ3 в опануванні спецкурсів з використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності у 3-му семестрі. 

Для кожної з цих груп було передбачено на початку 4-го семестру 

практику з виготовлення мультимедійних засобів супроводу 

профорієнтаційної діяльності.  

Для обробки результатів педагогічного експерименту було використано 

графічний аналіз і критерій Стьюдента оцінки середніх. Перевірка розподілів 

на відповідність нормальному проводилася за критерієм Пірсона.  

Методики для розрахунку показників були визначені нами на теоретико-

методологічному етапі дослідження (табл.3.2). 
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Таблиця 3.2 

Методики для визначення рівнів готовності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання ЦТ  у профорієнтаційній діяльності  

Компонен

ти  
Критерії  Показники Методики 

Емоційно-

мотива-

ційний 

Потребовий Мотивація 

використовувати 

ЦТ у 

профорієнтаційній 

діяльності 

Модифікована методика 

«Вивчення мотивації 

навчання» (Т. Ільїн) 

[83] 

Когні-

тивний 

Знаннєвий  Знання цифрових 

інструментів і 

методик 

Тестування «Цифрограм» 

на платформі «Дія. 

Цифрова освіта» [158] 

20 балів 

Діяль-

нісний 

Процесу-

альний 

Уміння 

конструювати 

профорієнтаційний 

простір  

Індивідуальне завдання, 

20 балів 

Рефлек-

сивний 

Особис-

тісний 

Здатність до 

саморозвитку 

Модифікована експрес-

діагностика рівня 

самооцінки  

(Н. Фетіскін) [82] 

 

Опишемо методику визначення рівнів готовності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання цифрових технологій у професійно-

орієнтаційній діяльності за кожним показником та одержані результати на 

констатувальному і формувальному етапах експерименту.  

Показник П1 «Мотивація використовувати ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності» 

Для визначення сформованості показника «Мотивація використовувати 

ЦТ у профорієнтаційній діяльності» потребового критерію було використано 

методику «Вивчення мотивації навчання у виші» Т. Ільїна (додаток В).  

Диференціація відповідей за методикою здійснюється за трьома 

шкалами: «набуття знань», «оволодіння професією», «отримання диплому». В 
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нашому дослідженні ми акцентуємо увагу на шкалі «оволодіння професією». 

Аргументуємо це предметом дослідження і потребою майбутніх учителів 

володіти цифровими технологіями організації профорієнтаційної діяльності. 

За даною шкалою студентам необхідно було вказати «так» або «ні» на 

шість тверджень. Наприклад, пропонувалися такі твердження: 

 «Я отримую велике задоволення від розповіді знайомим про свою 

майбутню професію» 

 «Я людина, що легко захоплюється, але всі мої захоплення певною 

мірою пов’язані з майбутньою роботою» 

 «До вступу у ЗВО я давно цікавився цієї професією, багато читав 

про неї» 

Максимальна кількість балів, яку можна було отримати за методикою – 

10 балів. 

Результати розподіляються за рівнями наступним чином (табл. 3.3) 

Таблиця 3.3 

Розподіл балів для показника «Мотивація використовувати ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності» за рівнями 

Рівні Інтуїтивний Репродуктивний Продуктивний Творчий 

Бали 1-2 3-5 6-8 9-10 

 

Опитування за даною методикою проводилося двічі: на початку 

педагогічного експерименту (констатувальний етап) і в кінці експерименту 

(результативний етап), що дозволяло зробити висновки про вплив кожної з 

педагогічних умов на рівень готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти 

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності.  

Результати, одержані на початку і в кінці експерименту, подані у 

табл. 3.4 Та на рис. 3.8-3.9. 
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Таблиця 3.4 

Розподіл рівнів за показником «Мотивація використовувати ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності» на початку і в кінці експерименту  

  

Інтуїтивний  

рівень 

Репродуктивний  

рівень 

Продуктивний 

рівень 

Творчий 

рівень 

к-ть 

осіб 
% к-ть осіб % 

к-ть 

осіб 
% 

к-ть 

осіб 
% 

КГ 
до 18 26,8% 29 43,3% 18 26,9% 2 3,0% 

після 12 17,9% 31 46,3% 21 31,3% 3 4,5% 

ЕГ1 
до 13 24,1% 25 46,3% 14 25,9% 2 3,7% 

після 3 5,6% 15 27,7% 23 42,6% 13 24,1% 

ЕГ2 
до 14 25,0% 25 44,6% 15 26,8% 2 3,6% 

після 10 17,9% 19 33,9% 19 33,9% 8 14,3% 

ЕГ3 
до 13 26,0% 21 42,0% 15 30,0% 1 2,0% 

після 6 12,0% 19 38,0% 19 38,0% 6 12,0% 

 

 

Рис. 3.8. Розподіл рівнів за показником «Мотивація використовувати ЦТ 

у профорієнтаційній діяльності» на початку експерименту 
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Рис. 3.9. Розподіл рівнів за показником «Мотивація використовувати ЦТ 

у профорієнтаційній діяльності» в кінці експерименту 

 

Зафіксовано зсув у всіх групах, проте слабкі зміни для КГ і більш значні 

для експериментальних груп і, особливо, для ЕГ1. Статистичний аналіз 

проведено за критерієм Стьюдента оцінки середніх. Для кожної пари (КГ і 

ЕГ1, КГ і ЕГ2, КГ і ЕГ3) будувалися статистичні гіпотези3:  

Н0: ЕГ = КГ , тобто середні статистично однакові; 

На: ЕГ  КГ , тобто середні статистично різні. 

Розрахунки проведено в табличному процесорі для рівня значущості 

0,05 (табл. 3.5). 

Аналіз даних таблиці свідчить, що на початку експерименту на рівні 

значущості 0,05 для кожної пари значення Ткрит. = 1,97 більше за Тексп. = 0,27 

(ЕГ1), Тексп. = 0,22 (ЕГ2), Тексп. = 0,4 (ЕГ3). Це означає, що вибірки, які входять 

у педагогічний експеримент, є статистично однаковими.  

У кінці формувального етапу експерименту знову було проведено 

опитування за тією ж методикою і одержано повторні результати: Ткрит. = 1,97 

менше за Тексп. = 4,68 (ЕГ1), Тексп. = 2,11 (ЕГ2), Тексп. = 2,37 (ЕГ3). Це означає, 

що середні для кожної пари статистично різні, що не можна пояснити 

випадковими причинами.  

                                                           
3 Зазначені гіпотези будуть однаковими для перевірки кожного показника, тому надалі ми їх не наводимо 
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Таблиця 3.5 

Оцінка середніх для показника «Мотивація використовувати ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності» на початку та в кінці експерименту 

 К-ть осіб Середнє Ткрит. Тексп. Гіпотеза 

до 
КГ 67 3,88 

1,97 0,27 Н0 
ЕГ1 54 3,98 

після 
КГ 67 4,81 

1,97 4,68 На 
ЕГ1 54 6,52 

до 
КГ 67 3,88 

1,97 0,22 Н0 
ЕГ2 56 3,96 

після 
КГ 67 4,81 

1,97 2,11 На 
ЕГ2 56 5,63 

до 
КГ 67 3,88 

1,97 0,4 Н0 
ЕГ3 50 4,04 

після 
КГ 67 4,81 

1,97 2,37 На 
ЕГ3 50 5,64 

 

Отже, статистичний аналіз розподілу рівнів навчальних досягнень для 

показника «Мотивація використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності» у 

КГ і ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3 на рівні значущості 0,05 підтверджує подібність вибірок на 

початку експерименту і їх статистичну відмінність наприкінці.  

 

Показник П2 «Знання цифрових інструментів і методик» 

Знаннєвий критерій перевірки когнітивного компонента передбачав 

вивчення показника «Знання цифрових інструментів і методик». Для його 

визначення було використано тестування «Цифрограм» на платформі «Дія. 

Цифрова освіта» (більш детально про це у додатку Ґ). 
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Рис.3.10. 

 

Розподіл балів за рівнями відбувається наступним чином (табл. 3.6) 

Таблиця 3.6 

Розподіл балів для показника «Знання цифрових інструментів і 

психодіагностичних методик» за рівнями 

Рівні Інтуїтивний Репродуктивний Продуктивний Творчий 

Бали 1-5 6-10 11-15 16-20 

 

Загальні результати констатувального та формувального етапу 

педагогічного експерименту за показником «Знання цифрових інструментів і 

психодіагностичних методик» наведені у табл. 3.7 та на рис. 3.11-3.12. 
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Таблиця 3.7 

Розподіл рівнів за показником «Знання цифрових інструментів і 

методик»  на початку та в кінці експерименту 

  

Інтуїтивний  

рівень 

Репродуктивний  

рівень 

Продуктивний 

рівень 

Творчий 

рівень 

к-ть 

осіб 
% к-ть осіб % 

к-ть 

осіб 
% 

к-ть 

осіб 
% 

КГ 
до 19 28,4% 27 40,2% 19 28,4% 2 3,0% 

після 10 14,9% 30 44,8% 23 34,3% 4 6,0% 

ЕГ1 
до 16 29,6% 22 40,7% 13 24,1% 3 5,6% 

після 3 5,5% 25 46,3% 17 31,5% 9 16,7% 

ЕГ2 
до 17 30,4% 24 42,8% 13 23,2% 2 3,6% 

після 4 7,1% 11 19,6% 24 42,9% 17 30,4% 

ЕГ3 
до 14 28,0% 20 40,0% 14 28,0% 2 4,0% 

після 12 24,0% 12 24,0% 17 34,0% 9 18,0% 

 

 

Рис.3.11. Розподіл рівнів за показником «Знання цифрових інструментів 

і психодіагностичних методик» на початку експерименту 

 

За діаграмами (рис. 3.11-3.12) розподілу рівнів за показником «Знання 

цифрових інструментів і психодіагностичних методик» можна спостерігати 

зсув у рівнях для усіх груп. Проте бачимо подібність у розподілах для КГ і ЕГ1 

та розбіжність у розподілах рівнів цих груп із групами ЕГ2 і ЕГ3. При цьому 

статистичний аналіз середніх за критерієм Стьюдента (табл. 3.8) засвідчує 

статистичну розбіжність у середніх для кожної з пар. 



185 
 

 

Рис.3.12. Розподіл рівнів за показником «Знання цифрових інструментів 

і методик» в кінці експерименту 

 

Таблиця 3.8 

Оцінка середніх для показника «Знання цифрових інструментів  

і психодіагностичних методик» на початку та в кінці експерименту 

 К-ть осіб Середнє Ткрит. Тексп. Гіпотеза 

до 
КГ 67 7,85 

1,97 -0,33 Н0 
ЕГ1 54 7,57 

після 
КГ 67 9,66 

1,97 2,56 На 
ЕГ1 54 11,31 

до 
КГ 67 7,85 

1,97 -0,41 Н0 
ЕГ2 56 7,54 

після 
КГ 67 9,66 

1,97 4,68 На 
ЕГ2 56 12,79 

до 
КГ 67 7,85 

1,97 0,55 Н0 
ЕГ3 50 8,28 

після 
КГ 67 9,66 

1,97 2,15 На 
ЕГ3 50 11,30 

 

Оцінка середніх за критерієм Стьюдента для показника «Знання 

цифрових інструментів і психодіагностичних методик» знаннєвого критерію 

підтвердила статистичну подібність ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3 і КГ на констатувальному 
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етапі експерименту – на рівні значущості 0,05 значення Tкрит. = 1,97 більше за 

модуль Tексп. = – 0,33 (ЕГ1), Tексп. = – 0,41 (ЕГ2) та Tексп. = 0,55 (ЕГ3).  

Повторне тестування наприкінці формувального етапу експерименту за 

статистичними оцінками середніх засвідчило статистичну розбіжність: 

Tкрит. = 1,97 менше за Tексп. = 2,56 (ЕГ1), Tексп. = 4,68 (ЕГ2) та Tексп. = 2,15 (ЕГ3). 

Це означає, що середні у вибірках статистично різні, і це не можна пояснити 

випадковими причинами. 

 

Показник П3 «Уміння конструювати профорієнтаційний простір 

засобами ЦТ» 

Показником процесуального критерію є «Уміння конструювати 

профорієнтаційний простір засобами ЦТ». Для його визначення було 

розроблено індивідуальне завдання. Виконання цього завдання дало змогу 

оцінити вибір цифрових інструментів і засобів для супроводу 

профорієнтаційної діяльності. 

Індивідуальне завдання було такого виду: розробити сценарій 

тестування учнів за певною психодіагностичною системою (наприклад, за 

методикою Є.Климова) з використанням цифрових технологій і засобів. 

При його виконанні оцінювалися: 

- уміння знайти і описати методику визначення професійних нахилів – 

до 3 балів; 

- уміння створити Google-форму- до 3 балів; 

- уміння передбачити можливість автоматизованих розрахунків у 

результатах опитування – до 3 балів; 

- уміння прописати сценарій (до 3 балів) з урахуванням віку (до 2-х 

балів), часу (до 2-х балів) і місця проведення (до 2-х балів) профорієнтаційної 

роботи, передбачити використання каналів е-комунікації (до 2 балів).  

Максимально можлива кількість балів, яку можна було набрати за 

індивідуальне завдання – 20 балів.  
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Розподіл балів відповідно до рівнів подано у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Розподіл балів для показника «Мотивація використовувати ЦТ  

у профорієнтаційній діяльності» за рівнями 

Рівні Інтуїтивний Репродуктивний Продуктивний Творчий 

Бали 1-5 6-10 11-15 16-20 

 

Результати виконання описаного завдання майбутніми вчителями на 

початку та в кінці експерименту розподілилися наступним чином (табл. 3.10, 

рис. 3.13-3.14). 

Таблиця 3.10 

Розподіл рівнів за показником  

«Уміння конструювати профорієнтаційний простір засобами ЦТ»  

на початку та в кінці експерименту 

  

Інтуїтивний  

рівень 

Репродуктивний  

рівень 

Продуктивний 

рівень 

Творчий 

рівень 

к-ть 

осіб 
% к-ть осіб % 

к-ть 

осіб 
% 

к-ть 

осіб 
% 

КГ 
до 16 23,9% 29 43,2% 18 26,9% 4 6,0% 

після 10 14,9% 31 46,3% 22 32,8% 4 6,0% 

ЕГ1 
до 13 24,1% 24 44,4% 15 27,8% 2 3,7% 

після 7 13,0% 21 38,8% 19 35,2% 7 13,0% 

ЕГ2 
до 13 23,2% 26 46,4% 15 26,8% 2 3,6% 

після 3 5,4% 16 28,6% 24 42,8% 13 23,2% 

ЕГ3 
до 12 24,0% 21 42,0% 15 30,0% 2 4,0% 

після 4 8,0% 19 38,0% 20 40,0% 7 14,0% 
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Рис. 3.13. Розподіл рівнів за показником «Уміння конструювати 

профорієнтаційний простір засобами ЦТ» на початку експерименту 

 

 

Рис. 3.14. Розподіл рівнів за показником «Уміння конструювати 

профорієнтаційний простір засобами ЦТ» в кінці експерименту 

 

Графічний аналіз емпіричних даних засвідчив позитивний зсув у рівнях 

готовності до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності наприкінці 

формувального етапу експерименту. Статистичний аналіз результатів у пакеті 

аналізу табличного процесора MS Excel засвідчив статистичну подібність пар 

на початку експерименту й статистичну розбіжність у середніх для кожної із 

пар наприкінці (табл.3.11). 
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Таблиця 3.11 

Оцінка середніх для показника  

«Уміння конструювати профорієнтаційний простір засобами ЦТ»  

на початку та в кінці експерименту 

 К-ть осіб Середнє Ткрит. Тексп. Гіпотеза 

до 
КГ 67 9,22 

1,97 -0,29 Н0 
ЕГ1 54 9,04 

після 
КГ 67 10,43 

1,97 2,11 На 
ЕГ1 54 11,93 

до 
КГ 67 9,22 

1,97 -1,17 Н0 
ЕГ2 56 8,46 

після 
КГ 67 10,43 

1,97 3,0 На 
ЕГ2 56 12,36 

до 
КГ 67 9,22 

1,97 -0,98 Н0 
ЕГ3 50 8,52 

після 
КГ 67 10,43 

1,97 3,44 На 
ЕГ3 50 12,82 

 

Аналіз розрахунків показав, що на рівні значущості 0,05:  

значення Tкрит. = 1,97 більше за модуль Tексп. = – 0,29 (ЕГ1), Tексп. = – 1,17 

(ЕГ2) та Tексп. = – 0,98 (ЕГ3) на початку експерименту; 

значення Tкрит. = 1,97 і воно менше Tексп. = 2,11 (ЕГ1), Tексп. = 3,0 (ЕГ2) та 

Tексп. = 3,44 (ЕГ3), що підтверджує значний зсув середніх у експериментальних 

групах.  

Отже, статистичний аналіз результатів для показника «Уміння 

конструювати профорієнтаційний простір засобами ЦТ» у групах КГ і ЕГ1, 

ЕГ2, ЕГ3 на рівні значущості 0,05 підтверджує подібність вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність наприкінці. Іншими словами, він показує, що 

позитивні зрушення є в усіх групах, водночас для ЕГ1, ЕГ2 та ЕГ3 такі 

зрушення є більш значущими. 
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Показник П4 «Здатність до саморозвитку»  

Серед критеріїв підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності нами виокремлено 

особистісний критерій, показником якого стала «Здатність до саморозвитку» і 

який визначався за експрес-діагностикою рівня самооцінки Н. Фетіскіна 

(більш детально про це у додатку Д).  

У методиці Н. Фетіскіна пропонується 15 тверджень, за якими необхідно 

оцінити свій стан за 5-ти бальною шкалою: «дуже часто» – 4 бали; «часто» – 3 

бали; «іноді» – 2 бали; «зрідка» – 1 бал; «ніколи» – 0 балів. 

Наведемо приклади адаптованих тверджень, що пропонуються в 

експрес-діагностиці: 

 «Я турбуюся за своє майбутнє» - «Я турбуюся за рівень своїх умінь 

використовувати ЦТ у майбутній профорієнтаційній діяльності»; 

 «Відчуваю, що не вмію як слід розмовляти з людьми» - «Відчуваю, 

що не вмію як слід здійснювати е-комунікацію з людьми»; 

 «Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями» - «Колеги 

не особливо цікавляться моїми досягненнями в галузі використання ЦТ»; 

Відповідно до адаптованої експрес-діагностики Н. Фетіскіна, 

інтуїтивний рівень відповідає за занижений рівень саморозвитку, 

репродуктивний та продуктивний – за середній, нормативний рівень 

реалістичної оцінки своїх можливостей, а творчий рівень ототожнюємо з 

завищеним рівнем саморозвитку. Розподіл балів за методикою відповідно до 

рівнів є наступним (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Розподіл балів для показника «Здатність до саморозвитку» за рівнями 

Рівні Інтуїтивний Репродуктивний Продуктивний Творчий 

Бали 30-60 20-29 11-19 0-10 
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Така діагностика проводилася двічі: на початку і в кінці експерименту, 

на основі чого була можливість зробити висновки про ефективність 

педагогічних умов і розробленої моделі підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності.  

Емпіричні результати, що зафіксовані на початку та наприкінці 

експерименту, подані у таблиці 3.13 та на рисунку  3.15-3.16). 

Таблиця 3.13 

Розподіл рівнів за показником «Здатність до саморозвитку» 

на початку та в кінці експерименту 

  

Інтуїтивний  

рівень 

Репродуктивний  

рівень 

Продуктивний 

рівень 

Творчий 

рівень 

к-ть 

осіб 
% к-ть осіб % 

к-ть 

осіб 
% 

к-ть 

осіб 
% 

КГ 
до 10 14,9% 29 43,3% 18 26,9% 10 14,9% 

після 5 7,5% 25 37,3% 26 38,8% 11 16,4% 

ЕГ1 
до 7 13,0% 24 44,4% 15 27,8% 8 14,8% 

після 6 11,1% 12 22,2% 21 38,9% 15 27,8% 

ЕГ2 
до 10 17,9% 24 42,9% 14 25,0% 8 14,2% 

після 5 8,9% 12 21,5% 21 37,5% 18 32,1% 

ЕГ3 
до 7 14,0% 22 44,0% 14 28,0% 7 14,0% 

після 3 6,0% 9 18,0% 19 38,0% 19 38,0% 

 

 

Рис. 3.15. Розподіл рівнів за показником «Здатність до саморозвитку»  

на початку експерименту 
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Рис. 3.16. Розподіл рівнів за показником «Здатність до саморозвитку»  

в кінці експерименту 

 

Статистичний аналіз загальних результатів за критерієм Ст’юдента для 

показника «Здатність до саморозвитку» проведено на основі даних 

таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 

Оцінка середніх для показника «Здатність до саморозвитку»  

на початку та в кінці експерименту 

 К-ть осіб Середнє Ткрит. Тексп. Гіпотеза 

до 
КГ 67 23,31 

1,97 0,13 Н0 
ЕГ1 54 23,59 

після 
КГ 67 19,49 

1,97 -2,16 На 
ЕГ1 54 15,9 

до 
КГ 67 23,31 

1,97 0,41 Н0 
ЕГ2 56 24,18 

після 
КГ 67 19,49 

1,97 -2,7 На 
ЕГ2 56 15,07 

до 
КГ 67 23,31 

1,97 0,34 Н0 
ЕГ3 50 24,04 

після 
КГ 67 19,49 

1,97 -3,38 На 
ЕГ3 50 13,94 
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Дані розрахунків на початку експерименту дають підстави 

стверджувати, що на рівні значущості 0,05 значення Tкрит. = 1,97 більше за 

Tексп. = 0,13 (ЕГ1), Tексп. = 0,41 (ЕГ2) та Tексп. = 0,34 (ЕГ3). Це означає, що вибірки 

КГ і ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3, які входять у педагогічний експеримент, є статистично 

однаковими, тобто розподіл рівнів готовності у цих групах статистично не 

відрізняється.  

Статистична перевірка зсуву середніх для кожної з груп за критерієм 

Ст’юдента в кінці експерименту виявила їх статистичну розбіжність: у групах 

ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3 середній бал є статистично більшим за середній у КГ, оскільки 

на рівні значущості 0,05 значення Tкрит. = 1,97 менше за модуль Tексп. = – 2,16 

(ЕГ1), Tексп. = – 2,7 (ЕГ2) та Tексп. = – 3,38 (ЕГ3).  

Іншими словами підтверджено, що зміни в експериментальних групах 

не є випадковими. 

 

Загальна динаміка 

Загальну динаміку середніх за кожним з показників наведено в табл. 3.15 

та на рис. 3.17. 

Таблиця 3.15. 

Динаміка середніх для груп КГ, ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3 

Показник КГ ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 

Мотивація використовувати ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності 
24% 64% 42% 40% 

Знання цифрових інструментів і методик 23% 49% 70% 36% 

Уміння конструювати профорієнтаційний 

простір засобами ЦТ 
13% 32% 46% 50% 

Здатність до саморозвитку 20% 48% 60% 72% 
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Рис. 3.17. Динаміка середніх для КГ, ЕГ1, ЕГ2 та ЕГ3 за показниками  

 

Як бачимо, позитивна динаміка середніх після експерименту 

спостерігається в усіх групах, але в експериментальних групах більш 

інтенсивно. Зокрема: 

- ЕГ1 показала кращу динаміку середніх (64%) для показника 

«Мотивація використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності», що 

пояснюємо впровадженням першої педагогічної умови; 
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-  ЕГ2 показала максимальний приріст у середніх для показників «Знання 

цифрових інструментів і методик» (70%) та «Готовність до саморозвитку» 

(60%), що пояснюємо позитивним впливом другої педагогічної умови на 

сформованість когнітивного і рефлексивного компонентів готовності до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності; 

- ЕГ3 показала найкращу динаміку для показників «Здатність до 

саморозвитку» (72%) та «Уміння конструювати профорієнтаційний простір 

засобами ЦТ» (50%), що пояснюємо позитивним впливом третьої педагогічної 

умови на сформованість діяльнісного і рефлексивного компонентів готовності 

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Отже, проведений статистичний аналіз результатів педагогічного 

експерименту підтвердив ефективність педагогічних умов підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності. Результати статистичного аналізу засвідчили, 

що: 

- формування емоційно-мотиваційного компонента готовності 

майбутніх учителів до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності буде 

більш ефективним порівняно з традиційними моделями навчання, якщо 

впроваджувати першу педагогічну умову (посилення мотивації опановувати 

хмарні сервіси і SMM-технології); 

- формування когнітивного компонента готовності майбутніх учителів 

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності буде більш ефективним 

порівняно з традиційними моделями навчання, якщо впроваджувати другу 

педагогічну умову (розширення змісту психолого-педагогічної підготовки 

питаннями профорієнтаційної діагностики); 

- формування діяльнісного компонента готовності майбутніх учителів 

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності буде більш ефективним 

порівняно з традиційними моделями навчання, якщо впроваджувати третю 
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педагогічну умову (використання змішаного навчання для розвитку навичок 

професійної е-комунікації); 

- формування рефлексивного компонента готовності майбутніх учителів 

до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності буде більш ефективним 

порівняно з традиційними моделями навчання, якщо впроваджувати другу 

(розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики) або третю (використання змішаного навчання 

для розвитку навичок професійної е-комунікації) педагогічні умови. 

 

Висновки до розділу 3 

У розділі розроблено критерії і показники для характеристики рівнів 

готовності майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності, а також експериментально 

перевірено ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній 

діяльності. 

За результатами структурно-логічного аналізу категорії «готовність 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності» обґрунтовано критерії і показники такої 

готовності за кожним із її компонентів: потребовий (показник – мотивація 

використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності); знаннєвий (показник – 

знання про цифрові інструменти і психодіагностичні методики); 

процесуальний (показник – уміння конструювати профорієнтаційний простір); 

особистісний (здатність до саморозвитку). 

Розроблена система критеріїв і показників готовності майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності дозволяє оцінити її рівні: інтуїтивний (низький); репродуктивний 

(середній); продуктивний (високий); творчий (найвищий). 
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Описано експериментальну частину дослідження, яка  пройшла у чотири 

етапи. Теоретико-пошуковий (2018-2019 рр.) присвячено теоретичному 

усвідомленню й осмисленню проблеми дослідження. Теоретико-

методологічний (2019 рік) – визначенню теоретичних і методологічних основ 

дослідження, а також підготовці матеріалів для педагогічного експерименту. 

Експериментально-аналітичний (2019-2020 н.р.) – перевірці ефективності 

педагогічних умов через організацію і проведення педагогічного 

експерименту: констатувальний (мав на меті встановити рівень готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності станом на початок педагогічного 

експерименту); формувальний (мав на меті впровадження моделі професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності, яка базувалася на виділених педагогічних 

умовах, та фіксацію динаміки в рівнях готовності майбутніх бакалаврів 

середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності на кінець 

експерименту); результативний (мав на меті статистичний аналіз результатів 

педагогічного експерименту та його якісну інтерпретацію). 

Узагальнювальний (2021 р.) – підведення підсумків за проведеним 

дослідженням, систематизацію й узагальнення результатів педагогічного 

експерименту. 

За результатами експериментальної роботи встановлено ефективність 

педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до 

використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності. 

Основні результати розділу подано у роботах [168; 187; 188] 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання 

проблеми підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання 

цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності, що полягає у 

розробленні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці відповідних 

педагогічних умов.  

За результатами проведеного дослідження зроблено такі висновки й 

узагальнення. 

1. Цифровізація суспільства є невіддільним елементом його розвитку, а 

тому впливає не лише не лише на економічні, а й на індивідуальні психологічні 

особливості молодого покоління, яке на етапі свого становлення має виважено 

здійснити професійний вибір, а тому послуговується більшою мірою саме 

цифровими ресурсами і технологіями. Разом з тим профорієнтаційна 

діяльність вчителя сьогодні більшою мірою спирається на усталені форми, 

методи й засоби та не використовує потенціал сучасних цифрових ресурсів 

мережі Інтернет, аналіз яких засвідчує можливість якісної підтримки у 

професійному орієнтуванні молоді вже на етапі середньої ланки освіти. 

Узагальнення науково-педагогічних досліджень з проблем використання 

вчителем ЗЗСО цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності 

засвідчив їхню фрагментарність, що підтверджує актуальність такої наукової 

розвідки з позицій професійної освіти.  

2. Готовність майбутнього бакалавра середньої освіти до використання 

цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності – це його особистісна 

якість, яка характеризує здатність на основі цифрових технологій успішно 

використовувати, конструювати, модифікувати профорієнтаційні заходи (їхні 

форми, методи і засоби) та інтегрує в собі прагнення використовувати ЦТ для 

профорієнтаційної діяльності, спеціалізовані знання (психофізіологічні, 

педагогічні, діагностико-методичні, ІТ) для розроблення та спеціалізовані 

вміння (діагностичні й технологічні) для ефективного її провадження, а також 
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навички рефлексивної самооцінки успішності використання цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності. 

Готовність майбутнього бакалавра середньої освіти до використання 

цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності як категорія професійної 

освіти є нетривіальним утворенням і описуються чотирма компонентами: 

емоційно-мотиваційний (визначає спрямованість майбутнього вчителя на 

майбутню профорієнтаційну діяльність саме цифровими технологіями й 

засобами) когнітивний (характеризує наявність спеціалізованих знань 

(психофізіологічних, педагогічних, діагностико-методичних, знань з ЦТ, яку 

утворюють теоретичний базис для успішної реалізації профорієнтаційної 

діяльності в використанням ЦТ), діяльнісний (увиразнює спеціалізовані 

уміння використовувати цифрові технології для створення цифрового 

профорієнтаційного простору та здійснення е-комунікації з учнями), 

рефлексивний (виражає усвідомлення власної профорієнтаційної діяльності, 

переконання у власних можливостях керувати профорієнтаційним процесом 

засобами цифрових технологій і проявляється в здатності свідомо 

контролювати й оцінювати результати профорієнтаційної діяльності та 

коригувати шляхи самовизначення учнів). 

3. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій 

у профорієнтаційній діяльності. За результатами кореляційного аналізу 

експертних оцінок встановлено, що такими є: посилення мотивації 

опановувати хмарні сервіси і SMM-технології; розширення змісту психолого-

педагогічної підготовки питаннями профорієнтаційної діагностики; 

використання змішаного навчання для розвитку навичок професійної е-

комунікації.  

4. Розроблений діагностичний апарат: потребовий критерій (показник – 

мотивація використовувати ЦТ у профорієнтаційній діяльності); знаннєвий 

критерій (показник – знання про цифрові інструменти і психодіагностичні 
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методики); процесуальний критерій (показник – уміння конструювати 

профорієнтаційний простір); особистісний критерій (здатність до 

саморозвитку) – уможливлює оцінку рівнів сформованості готовності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності: інтуїтивний (низький) – характеризується 

відсутністю знань та умінь використовувати ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності, інтуїтивним баченням використання цифрових інструментів для 

створення профорієнтаційного простору; репродуктивний (середній) – 

характеризується свідомим прагненням застосувати ЦТ у практиці 

профорієнтаційної діяльності, помилками і недоліками, які свідчать про 

відсутність системності та гнучкості в мисленні, використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності здійснюється на основі прикладів і зразків; 

продуктивний (високий) – характеризується самостійністю у виборі ЦТ для 

здійснення профорієнтаційної діяльності на основі спеціальних (психолого-

педагогічних, методичних, технологічних) знань і наявних практичних 

зразків, успішним виконанням основних дій по створенню цифрового 

профорієнтаційного простору; творчий (найвищий) – характеризується 

прагненням залучати інноваційні цифрові технології і засоби до здійснення 

профорієнтаційної діяльності на основі власного бачення з урахуванням 

досвіду інших, здатністю обґрунтувати власний вибір цифрових інструментів 

і психодіагностичних методик, вільним володінням інструментами харних 

сервісів для здійснення профорієнтаційної діяльності. 

5. Експериментально перевірено ефективність педагогічних умов 

підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових 

технологій у профорієнтаційній діяльності. За результатами статистичного 

аналізу встановлено, що: формування емоційно-мотиваційного компонента 

готовності буде більш ефективним порівняно з традиційними моделями 

навчання, якщо впроваджувати першу педагогічну умову (посилення 

мотивації опановувати хмарні сервіси і SMM-технології); формування 
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когнітивного компонента готовності – якщо впроваджувати другу педагогічну 

умову (розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики); формування діяльнісного компонента 

готовності – якщо впроваджувати третю педагогічну умову (використання 

змішаного навчання для розвитку навичок професійної е-комунікації); 

формування рефлексивного компонента готовності – якщо впроваджувати 

другу (розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями 

профорієнтаційної діагностики) або третю (використання змішаного навчання 

для розвитку навичок професійної е-комунікації) педагогічні умови. 

Проведене дослідження вирішує проблему підготовки майбутніх 

бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній 

діяльності в умовах ЗВО, проте не вичерпує проблеми підготовки майбутніх 

вчителів до профорієнтаційної діяльності загалом. Перспективними бачимо 

такі наукові розвідки: підготовка вчителів використовувати ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності в умовах неформальної та інформальної освіти, 

в системах перепідготовки чи підвищення кваліфікації вчителів; розроблення 

цифрових ресурсів для розвитку навичок використання ЦТ у 

профорієнтаційній діяльності; створення банку е-матеріалів вчителя для 

здійснення ним профорієнтаційної діяльності у віртуальному просторі. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ПСИХОЛОГІЯ 
 

галузь знань   014 середня освіта 
      (шифр і назва галузі знань) 

 

спеціальності 014 середня освіта: хімія, біологія, географія, історія, українська мова 

і література, мова і література (російська), музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво, англійська мова, французька мова, німецька мова, інформатика, 

математика, фізика, початкова освіта 
          (шифр і назва ) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1-й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання: 

психологічний аналіз 

та вирішення 

проблемних ситуацій 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Самостійна робота 

Загальна кількість 

годин - 180  

55 год. 80 год. 

Семестр 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 

самостійної роботи 

студента - 

2-й -й 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Практичні 

18 год. 4 год. 

Самостійна робота 

55 год. 82 год. 

Консультації: 

4 год. 2 год. 

Вид контролю: екзамен 
 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 
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Метою навчальної дисципліни "Психологія" є: на основі засвоєння теоретичних і 

прикладних практико-орієнтованих понять основних галузей сучасної психології 

стимулювати розвиток у майбутніх педагогів початкових умінь використання цих знань для 

оптимального вирішення різноманітних професійних і особистісних проблем; формувати у 

студентів стійкі переконання у значущості та цінності особистості інших людей і своєї 

власної; виховувати прагнення до самопізнання та самовдосконалення. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни "Психологія" є  

1. Засвоєння студентами бази наукових знань про: 

  закономірності психічної діяльності людини;  

 соціальну природу і прояви особистості та про групи як суб`єкт діяльності і 

соціальних відносин;  

 сутність, закономірності та етапи психічного розвитку людини;  

2. Формування у студентів переконання у тому, що психологічні знання – основний 

науковий фундамент педагогічної діяльності, який забезпечує її творчий характер.  

3. Розвиток психологічного мислення майбутніх педагогів, яке передбачає самостійне 

творче вирішення психолого-педагогічних задач. 

4. Активізація неформального інтересу в студентів до духовного світу людини, 

розвиток поваги до проявів психічної діяльності інших людей. 

5. Розвиток у студентів здатності до самоаналізу, адекватної самооцінки, усвідомлення 

себе як особистості та потреби у саморозвитку та самовдосконаленні. 

6. Формування у студентів інтересу, поваги та любові до дітей, як необхідної умови 

їхньої майбутньої професії. 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою успішного вивчення студентами навчальної дисципліни "Психологія" 

є достатній рівень підготовленості з дисциплін освітніх галузей "Природознавство", 

"Суспільствознавство" та "Мови і література" з навчальних планів закладів середньої 

освіти. 

3. Результати навчання за дисципліною 

Формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін має базуватися на 

результатах навчання, визначених відповідною освітньою програмою (програмних 

результатах навчання) та деталізувати їх. Формулювання результатів навчання мають 

зазначати рівень їх сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення 

певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньою 

програмою. 

 

Програмні результати навчаннявизначені ОПП 

 

ПРЗ 

Знає теоретичні основи процесів навчання, виховання і розвитку 

особистості учнів закладів загальної середньої освіти. 

Зокрема: 

 основні психологічні теорії, які розкривають закономірності 

психічного розвитку; 

 основні психологічні особливості вікових періодів життя людини, 

що зумовлюють сукупність ефективних методів психолого-

педагогічного впливу; 

 основні психологічні теорії, які розкривають психологічну сутність 

процесу навчання 

 психологічну сутність шляхів та засобів підвищення 

розвивального ефекту навчання та виховання; 
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Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру 

психологічної науки. 

Зокрема: 

 основні наукові теорії, які розкривають закономірності психічного 

життя людини; 

 основні поняття психології, та основні закономірності проявів 

психіки; 

 основні методи психологічного та соціально-психологічного  

дослідження. 

 основні наукові психологічні теорії, які розкривають закономірності 

соціальної взаємодії та соціального розвитку особистості; 

 психологічну сутність та особливості різноманітних соціальних 

угрупувань та ефективні методи керування ними, методи 

соціального впливу на окремі особистості; 

ПРУ 

Уміє самостійно проводити уроки, вибирати та застосовувати 

продуктивні технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання. 

Зокрема: 

 вміє виокремлювати, аналізувати та досліджувати вікові 

особливості школярів та ефективно використовувати ці відомості у 

навчально-виховному процесі 

 вміє розпізнавати та аналізувати психолого-педагогічні ситуації, які 

виникають у навчально-виховному процесі; 

 вміє моделювати психологічно правильні та ефективні засоби 

активізації пізнавальної діяльності учнів та їх морального розвитку; 

ПРК 

Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді 

(педагогічному колективі закладу загальної середньої освіти, інших 

професійних об’єднаннях). 

Зокрема: 

 вдало вирішує різноманітні ситуації з психологічним змістом як у 

професійній діяльності так і у особистому житті; 

 володіє навичками здійснення оптимального педагогічного 

спілкування з учнями, їх батьками, вчителями, яке передбачає 

виконання вимог педагогічного такту; 

 

Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, 

цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва. 

Зокрема: 

 виокремлює, аналізує та досліджує вчинки та особистісні якості 

учнів і на цій основі визначє оптимальні шляхи психолого-

педагогічного впливу на них; 

 виокремлює, аналізує та досліджує соціально-психологічні 

особливості учнівських груп та ефективно використовує ці 

відомості у навчально-виховному процесі; 

ПРА 

Усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, сформованість 

мотивації до здійснення професійної діяльності. 

Зокрема: 

 аналізує та об`єктивно оцінює власну особистість, соціальну 

поведінку та особливості спілкування; 
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 постійно працює над підвищенням власного рівня психологічної 

компетентності; 

 аналізує та об`єктивно оцінює власний життєвий та педагогічний 

досвід. 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання  

 

Шкала 

ЄКТС 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

А 

"Відмінно" – навчальна діяльність високої якості та відповідає всім 

вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно повністю, без пробілів, необхідні 

практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані на високому 

рівні, всі передбачені програмою навчання навчальні завдання виконані, 

якість їх виконання оцінено числом балів, близьким до максимального 

В 

"Дуже добре" – навчальна діяльність високої якості та відповідає всім 

основним вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно повністю, без пробілів, 

необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному 

сформовані, всі передбачені програмою навчання навчальні завдання 

виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким 

до максимального 

С 

"Добре" – навчальна діяльність якісна та відповідає більшості вимог, 

теоретичний зміст курсу освоєно повністю, без суттєвих пробілів, деякі 

практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані недостатньо, 

всі передбачені програмою навчання навчальні завдання виконані, якість 

виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі з 

виконаних завдань, можливо, містять помилки 

Д 

"Задовільно" – навчальна діяльність якісна та відповідає основним вимогам, 

теоретичний зміст курсу освоєно частково, але пробіли не носять істотного 

характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання 

навчальних завдань виконано, деякі види завдань виконані з помилками 

Е 

"Посередньо" – навчальна діяльність слабка та не відповідає більшості 

вимог, теоретичний зміст курсу освоєно частково, наявні деякі пробіли, 

деякі практичні навички роботи не сформовані, багато навчальних завдань, 

що передбачені програмою навчання, не виконані, або якість виконання 

деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального 

F 

"Незадовільно" (з можливістю перездачі) – навчальна діяльність низької 

якості та не відповідає основним вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно 

частково, наявні суттєві пробіли, необхідні практичні навички роботи не 

сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних 

завдань не виконано, або якість їх виконання оцінено числом балів, 

близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 

матеріалом курсу можливе підвищення якості оволодіння навчальною 

дисципліною. 

FХ  

"Незадовільно" (без можливості перездачі) – навчальна діяльність низької 

якості та не відповідає вимогам, теоретичний зміст курсу не освоєно, 

необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні 

завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над 



226 
 

матеріалом курсу не призведе до будь-якого значимого підвищення якості 

оволодіння навчальною дисципліною 

 

Розподіл балів 
РОЗДІ

Л 1 

РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 РОЗДІЛ 4 РОЗДІЛ 5 

Раз

ом 

Су

ма 

Підсумк

овий 

(екз.) 

Загал

ьна 

сума 
Т 

1.

1 

Т 

1.

2 

Т 

2.

1 

Т 

2.

2 

Т 

2.

3 

Т 

2.

4 

Т 

3.

1 

Т 

3.

2 

Т 

3.

3 

Т 

4.

1 

Т 

4.

2 

Т 

4.

3 

Т 

4.

4 

Т 

4.

5 

Т 

5.

1 

Т 

5.

2 

Т 

5.

3 

Т 

5.

4 

Т 

5.

5 

Поточний контроль 
34 

75 25 100 
1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 

Контроль самостійної роботи 
41 

4 4 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Поточний та підсумковий контроль проводяться відповідно до вимог Положення "Про 

порядок оцінювання знань студентів у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) 

організації освітнього процесу", затвердженого вченою Радою СумДПУ ім. А.С.Макаренка 

(протокол №7 від 23.02.2015). Для поточного контролю використовуються форми: 

опитування та виступи на практичних заняттях, активна участь в обговоренні теоретичних 

питань, в проведенні психодіагностичних методик, обробленні та аналізі їхніх результатів, 

в виконанні, обговоренні та оцінюванні практичних завдань, тестування за розділами, 

індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді письмові роботи. Результати 

самостійної роботи контролюються з використанням технології дистанційного навчання. 

Підсумковий контроль – усний екзамен за білетами.  

 

6.  Програма навчальної дисципліни 

Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Вступ до психології 

Тема 1.1  Загальна характеристика психології 

Походження слова "психологія". Значення психологічних знань для розвитку людства 

і життєдіяльності людини. Психологія "життєва" та наукова. Значення психологічної 

складової в освітньому просторі сучасного суспільства. Значення психології для 

педагогічної діяльності. 

Психологія як складна система наук. Галузі сучасної психології та їх стисла 

характеристика. Місце психології в системі наук за Є.О. Клімовим.  

Становлення психології як науки. Етапи історичного розвитку психології. Основні 

напрямки сучасної психології.  
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Історія психологічної думки в Україні. Психологічні погляди філософів епохи 

Київської Русі. Психологія в Києво-Могилянській академії. Розвиток української 

психології в радянський період. Проблеми становлення сучасної української психології.  

Методи психології як науки. Теоретико-методологічні основи психологічної науки. 

Основні етапи психологічного дослідження. 

Класифікація методів за Б.Г. Ананьєвим. Стисла порівняльна характеристика основних 

і додаткових методів дослідження.  

Значення психологічних досліджень в роботі педагога. 

Тема 1.2 Предмет психології 

Проблема предмету психології як науки. Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння 

сутності й походження психіки. Поняття про психіку як форму відображення. Специфічні 

властивості психічного відображення. Основні функції психіки.  

Мозок і психіка. Фізіологічні основи психічної діяльності. Будова нервової системи, 

головного мозку. та головного мозку людини. Теорія умовно-рефлекторного навчання І.П. 

Павлова. Локалізація психічних функцій та функціональна асиметрія півкуль головного 

мозку. 

Психіка та еволюція нервової системи. О.М. Леонтьєв "Про стадії та рівні психічного 

відображення у тварин".  

Свідомість як вищий рівень психічного відображення. Соціально-історична 

детермінація свідомості. Основні ознаки свідомості.  

Культурно-історична концепція розвитку психіки людини Л.С. Виготського. Поняття 

вищих психічних функцій та їх соціальне походження. Інтеріоризація. Етапи інтеріоризації.  

Поняття несвідомого. Види неусвідомлюваних психічних явищ.  

 

Розділ 2. Особистість: сутність, структура, властивості, прояви 

Тема 2.1 Особистість 

Визначення поняття "особистість". Проблема співвідношення біологічного та 

соціального в розвитку особистості. Основні періоди в історії вивчення та дослідження 

особистості. Теорії особистості.  

Проблема активності особистості. Поняття потреби. Класифікації потреб. Проблема 

походження та співвідношення потреб. "Піраміда потреб" за А. Маслоу.  

Поняття мотиву та мотивації. Неусвідомлювані та усвідомлювані мотиви. Поняття про 

спрямованість особистості.  

Поняття про самосвідомість особистості. “Я-концепція" та її компоненти. 

Самооцінка,  рівень домагань та самоповага.  

Поняття про психологічний захист особистості. Механізми психологічного захисту 

особистості. 

Тема 2.2 Емоційно-вольові властивості особистості 

Поняття про емоції і почуття. Основні функції емоцій і почуттів. Фізіологічні основи 

емоцій.  

Види емоцій: прості і складні, вроджені і набуті. Емоційні стани.  Форми переживання 

почуттів.  

Поняття про вищі почуття. Класифікація вищих почуттів. 

Емоційні властивості особистості, їх прояви та формування.  

Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції волі. Фізіологічні основи волі. 

Роль другої сигнальної системи у формуванні вольових дій. Прості та складні довільні дії. 

Характеристика вольового акту.  

Основні властивості волі. Класифікація вольових якостей особистості. Розвиток та 

виховання вольової активності людини: позитивні та негативні вольові якості. 

Тема 2.3 Складні індивідуальні властивості особистості 
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Темперамент. Визначення темпераменту. Історія розвитку вчення про темперамент. 

Характеристика типів темпераменту за основними властивостями. Роль темпераменту в 

праці та навчанні.  

Характер. Визначення характеру. Природні і соціальні передумови формування 

характеру. Структура характеру. Групи рис характеру. Поняття про акцентуації характеру. 

Формування характеру в дитячому віці Самовиховання характеру. 

Здібності. Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови здібностей. 

Показники здібностей. Історія експериментального дослідження здібностей. Структура 

здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Рівні розвитку здібностей. Формування та 

розвиток здібностей. 

Тема 2.4 Діяльність та спілкування особистості 

Діяльність та активність. Поняття про діяльність. Основні відмінні риси діяльності 

особистості. Діяльність як фактор психічного розвитку індивіда і становлення людської 

особистості та індивідуальності.  

Структура діяльності. Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності. Дії та їх види. 

Освоєння діяльності. Сутність навичок і вмінь. Поняття про звички. Основні види 

діяльності та їх психологічна характеристика. 

Спілкування. Визначення спілкування та його значення в житті людини. Потреба у 

спілкуванні як одна з найпотужніших потреб особистості. Взаємозв’язок спілкування та 

діяльності. Функції спілкування. Основні характеристики та види спілкування. Структура 

спілкування. 

Обмін інформацією в процесі спілкування. Складові комунікативного акту. Вербальні 

та невербальні засоби комунікації. 

Спілкування як взаємодія людей. Поняття соціальної ролі, види соціальних ролей. 

Рольове віяло" особистості та рольовий конфлікт. Поняття про транзакцію та транзактні 

ролі за Е. Берном. 

Спілкування як розуміння людьми один одного. Поняття соціальної перцепції.  

Основні перцептивні механізми у спілкуванні.  

 

Розділ 3. Психологія груп та особистості в групі 

Тема 3.1 Психологія груп 

Проблема групи в соціальній психології. Поняття соціальної групи. Основні 

характеристики групи. Загальна класифікація груп. Поняття рівня розвитку групи. 

Колектив як група. Стадії та рівні розвитку колективу. 

Поняття великої групи. Загальна характеристика великих соціальних груп. 

Класифікація великих соціальних груп. 

Психологічні особливості етнічних груп. Поняття "національний характер" та 

"національний менталітет". Психологічні особливості українського національного 

характеру та менталітету. 

Стихійні групи. Види стихійних груп. Психологічні механізми натовпу.  

Мала група в соціальній психології. Класифікація малих груп. Психологічна 

структура та динамічні процеси в групі. Загальна характеристика процесів диференціації та 

інтеграції в малій групі. Авторитет, його сутність, походження та види. Лідерство в групах. 

Теорії лідерства. Типологія лідерів. Стилі керівництва та чинники, що його визначають. 

Психологічні особливості роботи педагога з учнівськими групами.  

Родина як мала соціальна група.  

Тема 3.2 Особистість в групі. Міжособистісні стосунки. 

Феномен групового тиску. Поняття конформізму, його сутність та види. Підкорення, як 

різновид конформізму. Умови прояву конформності. 

Соціальна фасилітація та її психологічні причини. Соціальні лінощі. 

Деіндивідуалізація особистості в групі. Поняття та соціальні обставини її виникнення.  
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Проблеми міжособистісних стосунків. Міжособистісна атракція. Чинники атракції. 

Прив’язаність та товариство, дружба, кохання. 

Природа та різновиди соціально-психологічних упереджень. Емоційні та когнітивні 

джерела упереджень. Проблеми подолання упереджень. 

Поняття про соціалізацію. Фактори та етапи соціалізації. Входження зрілої 

особистості у групу. 

Тема 3.3 Агресія та конфлікти 

Загальна психологічна характеристика агресії. Теорії агресії. Поширеність агресії та її 

види. Аналіз причин людської агресії.  

Поняття альтруїзму. Підходи до пояснення альтруїзму. Емпатія як джерело 

справжнього альтруїзму. 

Поняття конфлікту в психології. Функції конфлікту. Причини виникнення конфліктів. 

Конструктивні та деструктивні конфлікти. Внутрішньо-особистісний та соціально-

психологічний конфлікт. Психологічна сутність соціально-психологічних конфліктів та їх 

класифікація. Динаміка конфлікту. Типові стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях за 

У. Томасом та Р. Кілменом. 

Об'єктивні умови, що сприяють профілактиці деструктивних конфліктів. Засоби 

попередження конфліктних ситуацій. Засоби впливу "третьої особи" на конфлікт. Засоби 

саморозв'язання конфліктів.  

 

Розділ 4. Пізнавальна діяльність людини 

Тема 4.1 Увага 

Поняття про увагу. Функції уваги. Фізіологічна основа уваги.  

Види уваги. Мимовільна увага та фактори, які її зумовлюють. Особливості довільної 

уваги. Післядовільна увага. 

Властивості уваги. Неуважність, її причини. Уявна та справжня неуважність. 

Розвиток уваги у дітей, боротьба з неуважністю та відволіканням. Основні критерії 

розвинутої уваги. Основні шляхи формування та управління уваги. 

Тема 4.2 Відчуття та сприймання  

Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Будова аналізатора за І.П. 

Павловим.  

Класифікація відчуттів. Основні властивості відчуттів. Загальні закономірності 

відчуттів.  

Поняття про сприймання. Значення сприймання в життєдіяльності людини. 

Порівняння відчуття та сприймання. Специфіка сприймання людиною. Фізіологічна основа 

сприймання. Сприймання як дія. 

Загальні властивості та індивідуальні особливості сприймань. Класифікація і види 

сприймань. 

Особливості сприймання людиною часу, простору, руху. 

Мимовільне та довільне сприймання. Спостереження як форма довільного сприймання.  

Тема 4.3 Пам'ять 

Поняття про пам'ять. Значення пам'яті в житті та діяльності людини. 

Теорії пам'яті в психології. Фізіологічна, фізична та біохімічна теорії пам'яті.  

Основні види пам'яті. Класифікація видів пам'яті. Психологічна характеристика видів 

пам'яті.  

Процеси пам’яті. Основні види запам'ятовування. Умови ефективного 

запам'ятовування. 

Відтворювання. Види відтворювання. Збереження та забування. Закони збереження та 

забування. 

Індивідуальні особливості і типи пам’яті.  

Тема 4.4 Мислення. 
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Поняття про мислення. Основні характеристики мислення. Взаємозв'язок мислення та 

мови. Фізіологічні основи мислення. Функції мислення. Проблема "мислення тварин"..  

Логічні форми мислення. Поняття, іх види. Правила визначення понять. Судження. 

Види суджень. Умовиводи, види умовиводів. 

Функціонально-операційна сторона мислення. Розумові операції та їх психологічна 

характеристика.  

Види мислення. Психологічна характеристика видів мислення. 

Індивідуальні відмінності у мисленні людини. Якості мислення. Типи мислення. 

Проблема діагностики рівня інтелектуального розвитку людини. 

Основні етапи формування мислення.  

Тема 4.5 Уява  

Поняття про уяву. Основні відмінності уяви від образів пам'яті та сприйняття. Роль уяви 

в житті людини. Основні функції уяви. Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси. 

Класифікація видів уяви. 

Аналітико-синтетичний характер засобів уяви. Індивідуальні особливості уяви людини. 

Загальне уявлення про творчість. Креативність. 

 

Розділ 5. Етапи та чинники розвитку особистості в онтогенезі 

Тема 5.1 Закономірності психічного розвитку та формування особистості 

Аналіз проблеми психічного розвитку. Питання про співвідношення біологічного і 

соціального впливу на психічний розвиток та формування особистості.  

Розвиток людини як процес оволодіння соціально-історичним досвідом. Історико-

культурна теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського. Основні закони 

психічного розвитку дитини.  

Проблема співвідношення процесу розвитку і навчання. Поняття про рівень 

актуального розвитку та зону найближчого розвитку.  

Поняття вікового періоду. Критерії психічного розвитку; соціальна ситуація розвитку, 

провідний вид діяльності, вікові новоутворення, кризи розвитку, закон чергування різних 

типів діяльності. Основні лінії та напрямки психічного розвитку: розвиток особистості та 

пізнавальної сфери. Вікова періодизація психічного розвитку дитини. Механізм зміни 

вікових періодів.  

Тема 5.2  Психічний розвиток дитини від народження до школи 

Сучасні психології про важливість пренатального періоду у розвитку дитини. 

Народження як новий якісний етап життя.  

Період новонародженості. Безумовні рефлекси та їх значення для розвитку дитини. 

"Комплекс пожвавлення" – завершення періоду новонародженості. 

Соціальний та емоційний розвиток дитини першого року життя. Соціальна ситуація 

розвитку "мати-дитина", провідний вид діяльності. Розвиток орієнтації в оточуючому 

середовищі. Формування способів спілкування з дорослими. 

Психологічні особливості розвитку дитини від 1 до 3 років. Виникнення нової 

соціальної ситуації розвитку. Розвиток предметної гри. Розумовий розвиток дитини. 

Передумови формування особистості.  

Криза 3-х років життя  її причини, прояви та шляхи подолання. 

Психологічна характеристика дошкільника. Провідна роль сюжетно-рольової гри в 

психічному розвитку дошкільника. Вплив гри на емоційну та вольову сферу Виникнення 

ієрархії мотивів. Розвиток пізнавальних процесів. 

Формування внутрішньої особистої самооцінки. Оволодіння соціальними нормами. 

Виникнення совісті. 

Сутність та компоненти готовності дитини до навчання в школі. 

Тема 5.3 Психологія молодшого школяра  
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Соціальна ситуація розвитку дитини, що вступила до школи. Проблеми адаптації 

першокласників до навчання в школі.  

Навчальна діяльність як провідний вид діяльності молодших школярів. Центральні 

новоутворення свідомості в молодшому шкільному віці. Особливості навчальної мотивації 

молодших школярів.  

Гра і інші види діяльності в молодшому шкільному віці.  

Розумовий розвиток молодшого школяра. Особливості формування інтелектуальних 

процесів. Пам'ять молодшого школяра, шляхи підвищення її ефективності. Особливості 

уяви та уваги.  

Соціальна життя молодшого школяра. Спілкування з батьками та іншими дорослими. 

Роль особистості вчителя у навчанні та вихованні молодшого школяра. Особливості 

спілкування з однолітками.  

Особистість дитини молодшого шкільного віку. Особливості розвитку самосвідомості. 

Статева ідентифікація. Розвиток почуттів. Особливості волі. Формування соціальної 

активності молодшого школяра.  

Індивідуальні відмінності в молодшому шкільному віці. 

Тема 5.4 Психологія підлітка 

Соціальна ситуація розвитку в підлітковому віці. "Почуття дорослості" – центральне 

новоутворення свідомості у підлітковому віці. Кризовий характер підліткового періоду. 

Засоби попередження та подолання кризових явищ.  

Характеристика психологічних особливостей особистісного розвитку підлітків. 

Інтимно-особистісне спілкування з однолітками як провідна діяльність підліткового віку 

(Д. Б. Ельконін).  

Особливості спілкування підлітків з старшими та однолітками. 

Особливості психічного розвитку в підлітковому періоді. Потребово-мотиваційна 

сфера підлітка. Самосвідомість та самовиховання підлітка. Формування світогляду 

підлітка, морального самосвідомості і прагнення до самовиховання і самоосвіти. 

Пізнавальний розвиток підлітка. Шкільна неуспішність: причини невдач, шляхи 

підвищення ефективності навчання. Типологія педагогічних конфліктів. 

Патологічні порушення поведінки і розвитку в підлітковому віці. 

Підліток в сучасній економічній ситуації. Передумови переходу до юнацького періоду. 

Тема 5.5 Психологія ранньої юності 

Юність як етап життєвого шляху людини. Соціальна ситуація розвитку у юнацтві. 

Вікова стратиграфія (М.Мід) та види суспільства.  Особливості спілкування юнаків з 

старшими в умовах префігуративного суспільства.  

Критерії виділення юнацького віку – молодшого і старшого. Нове положення в системі 

суспільних відносин. Прагнення до самовизначення. Роль суспільно-корисної праці 

(навчально-професійної діяльності) як провідної діяльності в юнацькому віці. Центральне 

психологічне новоутворення віку – потреба самовизначення. 

Розвиток пізнавальних і професійних інтересів, вироблення ціннісних орієнтацій, 

формування і розвиток матеріалістичного світогляду. Побудова життєвих планів і вибір 

професії. 

Розвиток емоцій і волі, творчої активності в юнацькому віці. Сексуальний розвиток. 

Передумови переходу до нового віковому періоду. 

6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви  

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У с ь о г о
 

у тому числі У с ь о г о
 

у тому числі 
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Розділ 1. Вступ до психології 

Тема 1. 1 Загальна характеристика 

психології 
8 - 1  7  2   12 

Тема 1.2 Предмет психології 10 2 1  7     10 

Розділ 2. Особистість: сутність, структура, властивості, прояви 

Тема 2.1 Особистість 9 2 2  5  1 1  8 

Тема 2.2 Емоційно-вольові властивості 

особистості 
9 - 2 2 5  1 1  8 

Тема 2.3 Складні індивідуальні властивості 

особистості 
10 2 2  6   1  8 

Тема 2.4 Діяльність, та спілкування людини 13 3 4  6   1  8 

Розділ 3. Психологія груп та особистості в групі 

Тема 3.1 Психологія груп 11 2 2  7     8 

Тема 3.2 Особистість в групі. Міжособистісні 

стосунки. 
12 3 2  7     8 

Тема 3.3 Агресія та конфлікти 11 2 2  7     8 

Розділ 4. Пізнавальна діяльність людини 

Тема 4.1 Увага 6 - 1  5     8 

Тема 4.2 Відчуття та сприймання 8 2 1  5     8 

Тема 4.3 Пам'ять 9 2 2  5     8 

Тема 4.4 Мислення 11 3 3  5     8 

Тема 4.5 Уява 9 - 1 2 6     8 

Розділ 5. Етапи та чинники розвитку особистості в онтогенезі 

Тема 5.1 Закономірності психічного 

розвитку та формування особистості людини 
8 2 1  5     12 

Тема 5.2 Психологія дитини від народження 

до школи 
8 2 1  5  1 1  8 

Тема 5.3 Психологія молодшого школяра 7 - 2  5  1 1  8 

Тема 5.4 Психологія підлітка 11 3 2  6  1 1  8 

Тема 5.5 Психологія ранньої юності 10 2 2  6  1 1  8 

Усього годин 180 32 34 4 110 180 8   162 

 

Теми лекційних занять 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна 

форма 
Заочна форма 

Розділ 1. Вступ до психології 

Тема 1. 1 Загальна характеристика психології - 2 

Тема 1.2 Предмет психології 2  

Розділ 2 Особистість: сутність, структура, властивості, прояви 

Тема 2.1 Особистість 2 1 

Тема 2.2 Емоційно-вольові властивості особистості - 1 

Тема 2.3 Складні індивідуальні властивості особистості 2  

Тема 2.4 Діяльність, поведінка та спілкування людини 3  

Розділ 3. Психологія груп та особистості в групі 

Тема 3.1 Психологія груп 2  

Тема 3.2 Особистість в групі. Міжособистісні стосунки. 3  

Тема 3.3 Агресія та конфлікти 2  

Розділ 4. Пізнавальна діяльність людини 

Тема 4.1 Увага -  

Тема 4.2 Відчуття та сприймання 2  

Тема 4.3 Пам'ять 2  

Тема 4.4 Мислення 3  
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Тема 4.5 Уява -  

Розділ 5. Етапи та чинники розвитку особистості в онтогенезі 

Тема 5.1 Закономірності психічного розвитку та формування особистості 

людини 
2  

Тема 5.2 Психологія дитини від народження до школи 2 1 

Тема 5.3 Психологія молодшого школяра - 1 

Тема 5.4 Психологія підлітка 3 1 

Тема 5.5 Психологія ранньої юності 2 1 

Усього годин 32 8 

 

Теми практичних  занять 

№з\п  

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Розділ 1. Вступ до психології 

1.  Тема 1. 1 Загальна характеристика психології 

Тема 1.2 Предмет психології 
2  

Розділ 2 Особистість: сутність, структура, властивості, прояви 

2.  Тема 2.1 Особистість 2 1 

3.  Тема 2.2 Емоційно-вольові властивості особистості 2 1 

4.  Тема 2.3 Складні індивідуальні властивості особистості 2 1 

5.  Тема 2.4 Діяльність, поведінка та спілкування людини 2 1 

6.  Тема 2.4 Діяльність, поведінка та спілкування людини 2  

Розділ 3. Психологія груп та особистості в групі 

7.  Тема 3.1 Психологія груп 2  

8.  Тема 3.2 Особистість в групі. Міжособистісні стосунки. 2  

9.  Тема 3.3 Агресія та конфлікти 2  

Розділ 4. Пізнавальна діяльність людини 

10.  Тема 4.1 Увага 

Тема 4.2 Відчуття та сприймання 
2  

11.  Тема 4.3 Пам'ять 2  

12.  Тема 4.4 Мислення 2  

13.  Тема 4.4 Мислення 

Тема 4.5 Уява 
2  

Розділ 5. Етапи та чинники розвитку особистості в онтогенезі 

14.  Тема 5.1 Закономірності психічного розвитку та формування 

особистості людини 

Тема 5.2 Психологія дитини від народження до школи 

2 1 

15.  Тема 5.3 Психологія молодшого школяра 2 1 

16.  Тема 5.4 Психологія підлітка 2 1 

17.  Тема 5.5 Психологія ранньої юності 2 1 

Усього годин 34 8 

 

Самостійна  робота 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Розділ 1. Вступ до психології 

Тема 1. 1 Загальна характеристика психології 7 12 

Тема 1.2 Предмет психології 7 10 

Розділ 2 Особистість: сутність, структура, властивості, прояви 

Тема 2.1 Особистість 5 8 

Тема 2.2 Емоційно-вольові властивості особистості 5 8 

Тема 2.3 Складні індивідуальні властивості особистості 6 8 

Тема 2.4 Діяльність, поведінка та спілкування людини 6 8 

Розділ 3. Психологія груп та особистості в групі 

Тема 3.1 Психологія груп 7 8 
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Тема 3.2 Особистість в групі. Міжособистісні стосунки. 7 8 

Тема 3.3 Агресія та конфлікти 7 8 

Розділ 4. Пізнавальна діяльність людини 

Тема 4.1 Увага 5 8 

Тема 4.2 Відчуття та сприймання 5 8 

Тема 4.3 Пам'ять 5 8 

Тема 4.4 Мислення 5 8 

Тема 4.5 Уява 6 8 

Розділ 5. Етапи та чинники розвитку особистості в онтогенезі 

Тема 5.1 Закономірності психічного розвитку та формування особистості 

людини 
5 

 

12 

Тема 5.2 Психологія дитини від народження до школи 5 8 

Тема 5.3 Психологія молодшого школяра 5 8 

Тема 5.4 Психологія підлітка 6 8 

Тема 5.5 Психологія ранньої юності 6 8 

Усього годин 110 162 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

Основні: 
1. Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ануфрієва, 

Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2009. – 215 с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / за ред. О. В. 

Скрипченка.  – К. : Каравела, 2007. – 399 с.  

3. Кутішенко  В. П. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. 

П. Кутішенко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 125 с.  

4. Максименко, С. Д. Загальна психологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 

/ С. Д. Максименко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 271 с.  

5. Москаленко, В. В. Соціальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Москаленко. – К. : 

Центр учбової літератури, 2008. – 687 с. 

6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. / Л.Е. Орбан-Лембрик - К.: Либідь, 

2005. - 576 с. 

7.  Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Р. В. Павелків, О. 

П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2011. – 376 с. 

8. Павелків, Р. В. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / Р. В. Павелків. – К. : 

Кондор, 2009. – 570 с.  

9.  Поліщук  В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. М. 

Поліщук. –  Суми : Університетська книга, 2010. – 351 с. 

10. Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин , Л. П. 

Василенко. – К.: Академвидав, 2009. – 359 с. 

11. Савчин, М. В. Загальна психологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М. В. Савчин. – К. : 

Академвидав, 2011. – 464 с.  

12. Трофімов Ю. Л. Психологія : підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук, М. І. 

Алексєєва, Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2008. - 560 c 

 

Додаткові: 
13. Акцентуації характеру. Хрестоматія / [уклад. В.С.Грушко]. – Тернопіль : Астон, 2008.– 350 с. 

14. Айсмонтас Б. Б. Общая психология: Схемы и тесты./ Б. Б. Айсмонтас – M.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2003. – 288 с.  

15. Бедлінський О. І. Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків : навч. посіб. / 

О. І. Бедлінський, В. О. Бедлінський. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 136 с. 

16. Бернс Р. Развитие Я–концепции и воспитание / Р. Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 422с. 

17. Боришевський, М. Й. Дорога до себе : Від основ суб'єктності до вершин духовності 

/ М. Й. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 413 с. . 

18. Варій, М. Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій ; 

МОН України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 591с.  

19. Видра О. Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Г. 

Видра. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 111 с. 

20. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / [сост.: И. В. Дубровина]. –  М. : Академия, 

2005. – 368 с. 



235 
 

21. Возрастная психология : Детство, отрочество, юность : Хрестоматия / [сост. и научн. редактор В. С. 

Мухина, А. А. Хвостов]. – М. : Академия. 2000. – 624 с. 

22. Волянська, О. В. Соціальна психологія [Текст] : навч. посібник / О. В. Волянська, 

А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с.  

23. Гамезо М. В. Атлас по психологи / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Педагогическое общество 

России, 2004. – 276 с. 

24. Данилюк, І. В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір 

/ І. В. Данилюк. – К.: Самміт-Книга, 2010.– 431с. 

25. Долинська, Л. В. Психологія конфлікту: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів 

/ Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. – К. : Каравела, 2010. – 303 с.  

26. Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. –– СПб. : Питер, 2008. – 176 с.  

27. Життєві домагання особистості за ред. Ю.П.Мирончик. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 452с.  

28. Ильин Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2012. – 640 с. 

29. Ільїна, Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навч. посібник для студ. 

вищ. навч. закладів / Н. М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2009. – 238 с.  

30. Кириленко, Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 

/ Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 254с. : іл.  

31. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с. 

32. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес и психологічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. 
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37. Леонтьев А. Н. Проблема развития психики. / А. Н. Леонтьев – М. : МГУ, 1981. – 584 с. 
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Університетська книга, 2006. – 187 с. 

45. Психология человека от рождения до смерти  / [сост. А. А. Реан]. - СПб. : Еврознак, 2006. –  651 с. 
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Університетська книга, 2009. – 281 с.  

47. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс, К. Долджин. – СПб. : Питер, 
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48. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб. : Питер, 

1999. – 416 с. 

49. Сайтарли, І. А. Культура міжособистісних стосунків: навч. посібник / І. А. Сайтарли. – К. : 

Академвидав, 2007. – 239 с. –  

50. Сорокоумова  Е. А.  Возрастная психология. Краткий курс  / Е. А. Сорокоумова. –  Спб. : Питер,  2009. 
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51. Титаренко, Т. М. Життєстійкість особистості : соціальна необхідність та безпека  / Т. М. Титаренко, 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

1. Нормативні документи МОН України 

2. Підручники з психології для середньої та вищої школі 
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3. Практикуми з психології 

4. Словники та енциклопедії з психології 

5. Предметна наочність – муляжі будови НС, предмети побуту 

6. Зображувальна наочність – схеми та таблиці 

7. Аудіо наочність 

8. Відео наочність 

9. Фрагменти навчальних занять в середній та вищій школі 

10. Мультимедійні презентації 

11. Сценарії ділових та рольових ігор 

12. Роздатковий матеріал з психодіагностичних методик 

13. Тестові завдання для комп’ютерного контролю 
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Додаток Б 

Результати вивчення професійного вибору студентів СумДПУ  

імені А.С.Макаренка (за методикою Климова) 

За отриманими результати встановлено, що з 226 опитаних: 

- мінімум 18,6% притаманний перший тип «Людина-природа». Тому якщо б вони 

цікавилися інформаційними технологіями, ми б радили їм спеціальності, пов’язані з 

геоінформаційними системами, біоінформатикою, нейронауками тощо; 

- мінімум 13,7% притаманний другий тип «Людина-техніка». Тому якщо б вони 

цікавилися інформаційними технологіями, ми б радили їм спеціальності, пов’язані з 

мережами та їх адмініструванням, програмуванням мікроконтролерів, технічним 

обслуговуванням інформаційних систем тощо; 

- мінімум 35,4% притаманний третій тип «Людина-людина». Тому якщо б вони 

цікавилися інформаційними технологіями, ми б радили їм спеціальності, пов’язані з ІТ-

менеджментом, консалтингом, вчителюванням тощо; 

- мінімум 21,7% притаманний четвертий тип «Людина-знакова система». Тому якщо 

б вони цікавилися інформаційними технологіями, ми б радили їм спеціальності, пов’язані з 

програмуванням, аналітикою тощо; 

- мінімум 52,2% притаманний п’ятий тип «художній образ». Тому якщо б вони 

цікавилися інформаційними технологіями, ми б радили їм спеціальності, пов’язані з 

розробкою графічних об’єктів, дизайном сайтів, обробкою цифрових мультимедійних 

об’єктів. 

Нами за індивідуальними анкетами додатково з’ясовано, що 28% з опитаних невдало 

обрали спеціальність, оскільки професія вчителя передбачає третій психотип, якому 

притаманні бажання спілкуватися з людьми, взаємодіяти у соціальному середовищі, а у 

опитаних виявлено психотипи перший «Людина-природа» і «Людина-художній образ», 

причому опитані у своїй більшості (77%) вважають обрану ними професію вдалою. 

Якщо вирахувати середню кількість відсотків за кожним типом, то у нас буде 

наступний розподіл: 

Людина-природа – 42,6% 

Людина-техніка – 34,5% 

Людина-людина – 64,7% 

Людина-знакова система – 37% 

Людина-художній образ – 71% 

Якщо вирахувати у процентному співвідношенні належність опитуваних до того чи 

іншого типу, то виходить, що 28,4% опитуваних – людина-художній образ, 26% опитуваних 

– людина-людина, 17% опитуваних – людина-природа, 14,8% опитуваних – людина-

знакова система та 13,8% опитуваних – людина-техніка.  

При цьому слід зазначити, що анкетування було проведено на всіх 

факультетах/інститутах Сумського державного педагогічного університету. 

За відсотковим співвідношенням наше анкетування пройшло 23,9% студентів ННІ 

Історії і філософії, 23,5% студентів ННІ Культури і мистецтв, 22,1% студентів природничо-

географічного факультету, 10,2% студентів ННІ Психології і педагогіки, 9,7% студентів 

ННІ фізичної культури, 6,2% студентів факультету іноземної і слов’янської філології та 

4,4% студенів фізико-математичного факультету.  

Ділимо факультети та інститути на психотипи за Є. Климовим: 

 Людина-природа: Природничо-географічний факультет, ННІ історії і філософії; 

 Людина-техніка: Фізико-математичний факультет; 

 Людина-людина: ННІ фізичної культури, ННІ психології і педагогіки, факультет 

іноземної та слов’янської філології, ННІ історії і філософії; 
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 Людина-знакова система: Фізико-математичний факультет, факультет іноземної та 

слов’янської філології; 

 Людина-художній образ: ННІ культури та мистецтв. 

Якщо перевести ці дані у відсотки, то у нас виходить, що 34,9% опитуваних – 

людина-людина, 34% опитуваних – людина-природа, 23,5% опитуваних – людина-

художній образ, 7,5% опитуваних – людина-знакова система та 4,4% опитуваних – людина-

техніка. 

Порівнюємо результати, якщо розбитих їх за місцями від першого до останнього, де 

перше місце – самий високий відсоток, а п’яте місце – самий низький відсоток.  

Типи людей, які визначило анкетування:  

1 – людина-художній образ 

2 – людина-людина 

3 – людина-природа 

4 – людина-знакова система 

5 – людина-техніка 

Типи людей з урахуванням факультетів/інститутів, на яких вони навчаються: 

1 – людина-людина 

2 – людина-природа 

3 – людина-художній образ 

4 – людина-знакова система 

5 – людина-техніка 

Отже, результати частково сходяться. Повна відповідність між спеціальностям за 

якими навчаються студенти та спеціальностями, які визначає для них методика Є. Климова, 

а саме типи «людина-знакова система» та «людина-техніка». Часткова відповідність за 

типами «людина-людина» та «людина-природа». І різниця за двома позиціями в типі 

«людина-художній образ».  

Вважаємо, що неузгодженість виникає за рахунок того, що на питання «Чи 

задоволені Ви обраною вами спеціальністю?» 18,1% студентів відповіли «важко 

визначитися» і 4,9% студентів відповіли, що вони не задоволені обраною ними 

спеціальністю. Також різниця в результатах виникає за рахунок того, що анкетування було 

проведено для студентів педагогічного університету, відповідно їх майбутньою професією 

буде професія вчителя, яку Є. Климов відносить до типу «людина-людина». 

 

  



239 
 

Додаток В 

 

МЕТОДИКА «ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИШІ» (Т.І. ІЛЬЇНА) 

Методика дозволяє вивчити структуру мотивації навчання у виші. 

 Диференціація відповідей здійснюється за трьома шкалами: "набуття знань", 

"оволодіння професією", отримання диплому". Для вивчення мотивації навчання 

магістрант пропонує студенту текст опитувальника з інструкцією.  

Інструкція: Уважно прочитайте кожне твердження. Поставте позначку "+ " поруч з 

номером твердження, якщо ви згодні з ним, і позначку "-", якщо не згодні з цим 

твердженням.  

Твердження:  

1. Найкраща атмосфера на занятті — атмосфера вільних висловлювань.  

2. Зазвичай я працюю з великим напруженням.  

3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань або неприємностей.  

4. Я самостійно вивчаю ряд предметів, які, на мою думку, необхідні для моєї майбутньої 

професійної діяльності.  

5. Яку з притаманних вам якостей ви цінуєте найбільше? (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________).  

6. Я вважаю, що життя варто присвятити обраній професії.  

7. Я відчуваю задоволення від розгляду на заняттях складних проблем. 

 8. Яне вбачаю сенсу у більшості завдань, які виконуються у ВНЗ.  

9. Я отримую велике задоволення від розповіді знайомим про свою майбутню професію.  

10. Я досить-таки посередній студент, ніколи не буду зовсім хорошим, а тому немає 

сенсу докладати зусилля, щоб стати краще.  

11. Я вважаю, що в наш час не обов'язково мати вищу освіту.  

12. Я твердо впевнений в правильності вибору професії.  

13. Яких притаманних вам якостей ви б хотіли позбутися? (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________).  

14. За зручних обставин я користуюся на іспиті підручними матеріалами (конспектами, 

шпаргалками, записами, формулами).  

15. Найкращий час життя — студентські роки.  

16. У мене надмірно неспокійний і переривчастий сон  

17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні дисципліни потрібно 

вивчати однаково глибоко.  

18. За можливості я вступив би в інший ВНЗ.  

19. Зазвичай я беруся за більш прості завдання, а більш складні залишаю напотім.  

20. Для мене важко було зупинитися при виборі професії на одній з них.  

21. Я можу спокійно спати за будь-яких неприємностей.  

22. Я твердо впевнений, що моя професія приноситиме мені моральне задоволення і 

матеріальне благополуччя в житті.  

23. Мені здається, що мої друзі здатні навчатися краще, ніж я.  

24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту.  

25. З деяких практичних міркувань для мене це самий зручний ВНЗ.  
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26. У мене достатньо сили волі, щоб навчатися без нагадувань адміністрації.  

27. Життя для мене майже завжди пов'язано з незвичним напруженням.  

28. Екзамени потрібно складати, затрачаючи мінімум зусиль.  

29. Є багато ВНЗ, в яких я би міг навчатися з неменшим інтересом.  

30. Яка з притаманних вам якостей найбільше заважає навчатися? (Відповідь напишіть 

__________________________________________________________).  

31. Я людина, що легко захоплюється, але всі мої захоплення певною мірою пов'язані з 

майбутньою роботою.  

32. Неспокій про іспит або роботу, що не виконані вчасно, часто заважають мені спати.  

33. Висока заробітна платня після закінчення ВНЗ для мене не головне.  

34. Мені потрібно бути в доброму гуморі, щоб підтримати загальні рішення групи.  

35. Я змушений був вступити у ВНЗ, щоб зайняти бажане положення у суспільстві, 

уникнути служби в армії.  

36. Я вивчаю навчальний матеріал, щоб стати професіоналом, а не для іспиту.  

37. Мої батьки — хороші професіонали, і я хочу бути схожим на них.  

38. Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту.  

39. Яка з притаманних вам властивостей допомагає навчатися у ВНЗ (Відповідь напишіть 

_____________________________________________________).  

40. Мені важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, які прямо не стосуються моєї 

майбутньої професії.  

41. Мене дуже турбують можливі невдачі. 

 42. Найкраще я навчаюся, коли мене періодично стимулюють, підганяють.  

43. Мій вибір цього ВНЗ остаточний.  

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них.  

45. Щоб переконати в будь-чому свою групу, мені доводиться самому працювати дуже 

інтенсивно. 

 46. У мене зазвичай рівний і хороший настрій. 

 47. Мене приваблює зручність, чистота та легкість майбутньої професії.  

48. До вступу у ВНЗ я давно цікавився цієї професією, багато читав про неї.  

49. Професія, яку я отримую, найважливіша і найперспективніша.  

50. Мої знання про цю професію були достатніми для впевненого вибору цього ВНЗ.  

 

Обробка та інтерпретація результатів. Слід підрахувати співпадання відповідей 

досліджуваного з ключем. Переважання за однією зі шкал виявляє домінуючу мотивацію: 

Шкала "Набуття знань" (Максимум 12,6). За відповіді "так" на питання №4 — 3,6 балів; 

за №17 — 3,6 балів, № 26 — 2,4 балів. За відповіді "ні" на питання №28 — 1,2 бали; №42 — 

1,8 бали. Шкала "Оволодіння професією" (Максимум 10 балів). За відповіді "так" на 

питання №9 — 1 бал; за №31 — 2 бали, №33 — 2 бали, №43 — 3 бали; №48 — 1 бал, №49 

— 1 бал. Шкала "Отримання диплому" (Максимум 10 балів). За відповіді "так" на питання 

№24 — 2,5 бали; за №35 — 1,5 бали, №38 — 1,5 бали, №44 — 1 бал За відповіді "ні" на 

питання №11 — 3,5 бали. Аналіз відповідей пояснює специфіку мотиваційної сфери 

студента.  
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Додаток Ґ 

 

Платформа Дія, «Цифрограм» 
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Додаток Д 

 

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА РІВНЯ САМООЦІНКИ 

Шкали: рівень самооцінки 

 

Інструкція до тесту 

 

Відповідаючи на питання, вказуйте, наскільки часті для вас перелічені нижче стани за такою 

шкалою: 

 

• Дуже часто - 4 бали 

• Часто - 3 бали 

• Іноді - 2 бали 

• Рідко - 1 бал 

• Ніколи - 0 балів 

 

 

ТЕСТ 

1. Я часто хвилююся даремно. 

2. Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене. 

3. Я боюся виглядати дурнем. 

4. Я турбуюся за своє майбутнє. 

5. Зовнішній вигляд інших куди краще, ніж мій. 

6. Як шкода, що багато хто не розуміє мене. 

7. Відчуваю, що не вмію як слід розмовляти з людьми. 

8. Люди чекають від мене дуже багато чого. 

9. Відчуваю себе скутим. 

10. Мені здається, що зі мною має трапитись якась неприємність. 

11. Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене. 

12. Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною. 

13. Я не відчуваю себе в безпеці. 

14. Мені ні з ким поділитися своїми думками. 

15. Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями. 

 

 

ОБРОБКА І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ 

Щоб визначити рівень своєї самооцінки, потрібно скласти всі бали за твердженнями. А тепер 

підрахуйте, який загальний сумарний бал. 

 

Рівні самооцінки: 

 

• 10 балів і менше - завищений рівень 

• 11-29 балів - середній, нормативний рівень реалістичної оцінки своїх можливостей. 

• Понад 29 - занижений рівень. 
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