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region began. But, unfortunately, although the Old village was the first settlement, the 
construction and opening of the education institutions in this village was not the first in the 
Sumy district. And only thanks to the support of rural communities such a school was opened 
in the Old village. Further research will be aimed at studying the peculiarities of organization 
of the public education in the Old village.  
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Метоя статті ю аналіз психолого-педагогічного супроводу й визначеннѐ 
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Постановка проблеми. В епоху суцільної глобалізації уа швидкого 

розвиуку інформауизації свіуу перед незалежноя Україноя посуала 
проблема психолого-педагогічного супроводу навчаннѐ в сeредній освіуі, 
це, у своя чергу, уможливило розробленнѐ національних навчальних 
планів, програм, підручників уощо. В Україні почали функціонувауи середні 
навчальні заклади різних уипів уа форм власносуі, що поуребуяуь нових 
держаних нормауивних докуменуів. Перш за все, необхідно визначиуисѐ із 
психолого-педагогічним супроводом навчально-виховного процесу.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз джерел показав, що 
педагогічний супрoвід – це сисуема підуримки уа допомоги обдарованій 
диуині в навчально-виховному процесі. У цьому конуексуі необхідно 
обґрунуувауиуи знaчущісуь понѐууѐ «супровід». С. Гончаренко відмічаю 
багауоаспекунісуь понѐууѐ «супровід», розрізнѐячи його ѐк: дія зі значeннѐм 
супроводжувауи, супроводиуи; уе, що супроводиуь ѐкусь дія, ѐвище; 
поюднаннѐ дії з іншоя, побічноя діюя; додаваннѐ чогось до чогось, 
доповненнѐ до чогось *2, 187+. Понѐууѐ «обдарованісуь» i «уалану», 
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викорисуовуяуьсѐ в ѐкосуі синонімів, проуе іноді їх розрізнѐяуь. Під 
обдарованісуя часуо розуміяуь високі інуелекууaльні здібносуі, а під 
«уалануом» − здібносуі до мисуецува, музики, споруу, самовираженнѐ. Деѐкі 
вчиуелі уа вчені суверджуяуь, що обдарованим ю уой, хуо маю здібносуі більш 
ніж в одній сфері, наприклад, здібносуі до мауемауики, фізики уа іноземних 
мов. Термін «уалановиуий», на їхня думку, викорисуовуяуь, коли лядина 
маю здібносуі уільки в одній сфері, наприклад, уільки в мауемауиці. 

Мета статті – аналіз психолого-педагогічного супроводу й визначеннѐ 
завдань психолога уа педагога. 

Методи дослідженнѐ. У суаууі викорисуано уермінологічний аналіз, 
що даю можливісуь окреслиуи психолого-педагогічний супровід, сисуемний 
підхід – даю змогу розглѐдауи проблему ѐк неперервний процес змін 
сисуеми освіуи. Герменевуичний меуод – дозволѐю, базуячись на 
«внуурішньому досвіді», інуерпреуувауи психолого-педагогічний супровід.  

Виклад основного матеріалу. Основне завданнѐ психолога − 
допомогуи учня побудувауи шлѐх власного розвиуку. Завданнѐ вчиуелѐ − 
дoпомогуи кожному учня засвоїуи заданий навчальний мауеріал, однаковий 
длѐ всіх уа реалізувауи на ньому виховний вплив, прагнучи домогуисѐ 
відповідносуі особисуосуі кульуурному нормауиву. У реальносуі векуори 
усуремлінь учиуелѐ уа психолога часуо різноспрѐмовані. Психолог не даю 
оцінявальних суджень, а в педагогічній діѐльносуі без них не обійуисѐ. Крім 
уого, у середній освіуі існую оцінявальна сисуема, що дозволѐю визначауи 
рівень навчальних знань, умінь уа навичок учнѐ. Індивідуально психічний 
розвиуок не вдаюуьсѐ оцінявауи в балах. Сиууаціѐ посуійного оціняваннѐ 
учнів учиуелем нe переносиуьсѐ ним за межі класу, що породжую прагненнѐ 
оцінявауи будь-ѐку діѐльнісуь (у уому числі і шкільного психолога). Психолог 
не розглѐдаю продукуи/продукція власної діѐльносуі оцінявальним чином. 
Об’юкуом діѐльносуі психолога часуіше висуупаю емоційно-моуиваційна сфера 
особисуосуі диуини, що розглѐдаюуьсѐ в ѐкосуі базової длѐ особисуісного 
розвиуку. Учиуель впливаю (іноді − і уільки) на когніуивну сферу. Учиуелі уа 
психологи по-різному суавлѐуьсѐ до діуей. Позиція вчиуелѐ у відношеннѐх з 
діуьми можна пoзначиуи ѐк позиція «над» або «напроуи», психолога − ѐк 
«поруч» або «збоку».  

Психолого-педагогічний супровід ю не просуо сукупнісуя меуодів 
коригувально-розвивальної діѐльносуі з діуьми, а висуупаю комплексноя 
уехнологіюя, особливоя кульууроя підуримки й допомоги в розв’ѐзанні 
завдань їх розвиуку, навчаннѐ і вихованнѐ уа соціалізації. Оуже, фахівець із 
психолого-педагогічного супроводу повинен не лише володіуи меуодиками 
діагносуики, консульууваннѐ, корекції, але й мауи навички сисуемного аналізу 
проблемних сиууацій, прoграмуваннѐ і плануваннѐ діѐльносуі, спрѐмованої 
на їх розв’ѐзаннѐ, співорганізація з ціюя меуоя учасників освіунього процесу 
(диуина, одноліуки, бауьки, вчиуелі, адмінісураціѐ) *4+. 
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Видами (напрѐмами) діѐльнoсуі психолого-педагогічного супроводу ю 
індивідуальна уа групова: профілакуика, діагносуика, консульууваннѐ, 
розвивальна діѐльнісуь, коригувальна діѐльнісуь; психологічна освіуа 
(формуваннѐ психологічної кульуури, розвиуок психолого-педагогічної 
компеуенуносуі учнів, адмінісурації освіуніх усуанов, учиуелів, бауьків), 
експеруиза (освіуніх уа навчальних програм, проeкуів, посібників, освіунього 
середовища, професійної діѐльносуі фахівців освіуніх усуанов) *1, 13+. 

Психодіагносуика – це інсурумену. У ньому сконценуровано все, що ю 
у пракуичній психології. Меуа психодіагносуики – поѐсниуи уа 
спрогнозувауи поведінку особисуосуі. За резульуауами проведеної 
психодіагносуики ми повинні зрозуміуи, що очікувауи від конкреуної 
лядини, ѐкоя вона буде в різних сиууаціѐх. У цьому сенсі психодіагносуика 
ю прикладноя наукоя. Вона більше пов’ѐзана із профвідбором. Тобуо, не 
існую профвідбору без психодіагносуики.  

Основна проблема професійного самовизначеннѐ суаршокласників 
полѐгаю в уому, що значна кількісуь учнів обираю майбууня професія суи-
хійно, випадково, необґрунуовано. Означена проблема була й залишаюуьсѐ 
головноя відносно професійного вибору учнівської молоді. Вибір профе-
сійного навчального закладу післѐ закінченнѐ школи суаршокласниками 
уакож досиуь часуо зумовляюуьсѐ моуивами, далекими від усвідомленого 
вибору, ѐкий би відповідав професійним інуересам, схильносуѐм і здібносуѐм 
молоді. Запобігуи цьому негауивному ѐвищу може шкільний учиуель. У цьому 
напрѐмі він може здійснявауи профоріюнуаційну діѐльнісуь із учнѐми. 

У процесі взаюмодії при спілкуванні вчиуелѐ з учнѐми можууь 
обговорявауисѐ, крім інших профоріюнуаційних пиуань, і моуиви майбуунього 
професійного вибору, плани на майбууню (особисуісний професійний план). 

Такі профоріюнуаційні бесіди можууь допомогуи учнѐм не зробиуи 
помилки при виборі майбууньої професії, а здійсниуи його обґрунуовано і 
свідомо. Учиуель маю знауи основні причини помилкового й випадкового 
професійного вибору учнів, а саме: низька психологічна кульуура учнів, 
недосуауню знаннѐ себе і свіуу професій; несформованісуь професійних 
інуересів; схильнісуь впливу інформаційного просуору без аналізу. Оуже, 
заохоченнѐ самопізнаннѐ учнів, розвиуок їхніх професійних інуересів може 
бууи діювим уа ефекуивним засобом психологічної профілакуики безробіууѐ 
серед учнівської молоді. 

У сучасних умовах посуійних соціально-економічних змін, розвиуку 
ринкових відносин в Україні, реформуваннѐ освіуи виникаю необхіднісуь 
розробки нових інноваційних підходів у профоріюнуації. Сувореннѐ нових 
форм уа меуодів профоріюнуаційної діѐльносуі з учнѐми, психолого-
педагогічні умови їхньої підгоуовки до професійного самовизначеннѐ ю вимо-
гоя сьогоденнѐ. Якщо раніше профоріюнуаційна діѐльнісуь зводиласѐ до 
одноразової психолого-педагогічної допомоги у професійному самовизна-
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ченні, уо сьогодні виникаю поуреба в посуійному профоріюнуаційному 
супроводі лядини проуѐгом неперервної допрофесійної і професійної освіуи. 

Психолого-педагогічні впливи на процес професійного самовизначеннѐ 
учнів необхідно здійснявауи, ураховуячи цілісну особисуісуь учнѐ. Суавленнѐ 
до особисуосуі, ѐк до звичайного уа узагальненого, суановиуь підґрунуѐ 
«оцінявально-коригувального» уа «керувально-оріюнуувального» підходів. 
Навіуь ѐкщо педагогічний вплив здійсняюуьсѐ з кращими намірами, 
особисуосуі лишаюуьсѐ лише роль об’юкуа впливу, а її головні, внуурішні 
аспекуи залишаяуьсѐ поза увагоя вчиуелѐ. Особисуісний підхід, на відміну 
від урадиційного, передбачаю визнаннѐ особисуосуі ценуральноя ланкоя 
профоріюнуаційної діѐльносуі з акценууваннѐм на самооріюнууванні, 
саморозвиукові, самовизначенні. Впливи на особисуісуь учнѐ здійсняяуьсѐ з 
меуоя наданнѐ психолого-педагогічної допомоги і сувореннѐ умов длѐ його 
самоорганізації. На наше переконаннѐ, ефекуивна профоріюнуаційна 
діѐльнісуь із учнѐми можлива за умови її сконценурованосуі на його 
внуурішньому свіуі, а не лише на проблемі вибору професії. 

Профоріюнуаційна діѐльнісуь учиуелѐ з молоддя, ѐк сисуема 
здійсненнѐ підгоуовки її до свідомого професійного самовизначеннѐ, може 
мауи успіх за умов неформального, суб’юкуного, особисуісного підходу до 
проблем кожної молодої лядини. У профоріюнуаційній діѐльносуі з учнѐми 
вчиуель маю розуміуи дійсну суунісуь його внуурішнього свіуу й 
організовувауи взаюмодія, щоб у ценурі уваги суала особисуісуь 
суаршокласника, з його проблемами, поуребами, пиуаннѐми. Процес 
професійного самовизначеннѐ учнів учиуель маю розглѐдауи в конуексуі 
цілісного жиууѐ особисуосуі, її жиууювих запиуів і проблем. 

Важливоя передумовоя продукуивної уа успішної взаюмодії вчиуелѐ 
з учнѐми ю вибір доцільних суилів професійно-педагогічного спілкуваннѐ. У 
своїй діѐльносуі вчиуель засуосовую суилі, однак емоційно-позиуивне 
спілкуваннѐ можливе лише на основі захопленосуі спільноя уворчоя 
діѐльнісуя і дружнього суавленнѐ. Основа цього суиля місуиуь юднісуь 
високого професіоналізму вчиуелѐ уа його еуичних усуановок. Адже 
захопленісуь спільним із учнѐми уворчим пошуком – це резульуау не уільки 
комунікауивної діѐльносуі вчиуелѐ, а й у більшосуі випадків його суавленнѐ 
до педагогічної діѐльносуі в цілому. Високого резульуауу в педагогічній дії 
неможливо досѐгуи без педагогічної майсуерносуі вчиуелѐ. Діѐльнісуь 
учиуелѐ-майсура харакуеризуюуьсѐ педагогічноя доцільнісуя за: змісуом і 
опуимальнісуя; вибором засобів. У педагогічній діѐльносуі розвиваюуьсѐ уа 
реалізуюуьсѐ майсуернісуь учиуелѐ, ѐку сурукуурно визначаяуь уакі 
складники: 1) педагогічна спрѐмованісуь особисуосуі; 2) професійне 
знаннѐ; 3) здібносуі до педагогічної діѐльносуі; 4) педагогічна уехніка. 

Педагогічна майсуернісуь учиуелѐ складаюуьсѐ з цілісного уѐвленнѐ про 
особисуісуь учнѐ з урахуваннѐм його унікальносуі, неповуорносуі, уміннѐ 
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поюднувауи в педагогічній дії ідеографічний (акцену на унікальнісуь) уа 
номоуеуичний (акцену на уиповісуь) підходи до особисуосуі. Лише поюднаннѐ 
уипового (знаннѐ загальних особливосуей педагогічних і психологічних ѐвищ) 
уа унікального (знаннѐ особливосуей харакуеру, уемпераменуу, інуересів, 
здібносуей кожного учнѐ) робиуь педагогічну дія вчиуелѐ діювоя, 
переконливоя й ефекуивноя. Педагогічна майсуернісуь учиуелѐ може 
формувауись у поюднанні високої професійної підгоуовки і діѐльнісного 
підходу до навчально-виховного процесу (педагогічна діѐ). У педагогічній 
діѐльносуі вчиуеля важливо посуійно суворявауи сприѐуливі умови длѐ 
самопізнаннѐ й саморозвиуку учнів, поѐві позиуивних особисуісних 
новоууворень. Майсуерне володіннѐ педагогічноя діюя, посуійний пошук 
нових способів її вдосконаленнѐ ю умовоя розвиуку відношень у взаюмодії 
«вчиуель – учень». Важливоя умовоя діювосуі педагогічної дії ю емпауіѐ, 
уміннѐ співчувауи уа емоційно реагувауи на проблеми і поуреби учнів. Щира 
лябов до діуей уа професії вчиуелѐ, посуійний професійний і особисуісний 
саморозвиуок, посуійне самовдосконаленнѐ педагогічного досвіду й 
майсуерносуі − це вміннѐ віддавауи учнѐм не лише знаннѐ, а і серце. 

Важливу роль у професійному самовизначенні особисуосуі, формуванні 
її професійних інуересів і цінносуей, здібносуей уа моуивів діѐльносуі маю 
соціальне середовище, навчаннѐ й вихованнѐ. Значна часуина пізнавальних 
уа професійних інуересів учнів формуюуьсѐ у процесі навчальної діѐльносуі, 
педагогічної взаюмодії з учиуелѐми, психологами. За Г. Косуяком, у процесі 
навчаннѐ формуяуьсѐ сенсорні, перцепуивні, розумові, вербальні, мнемічні 
уа інші компоненуи загальних уа спеціальних здібносуей. Вони вироблѐяуьсѐ 
завдѐки засвоюннѐ наукових, художніх і уехнічних надбань лядсува, у ѐких 
знайшли предмеуне вуіленнѐ. За допомогоя навчаннѐ задауки учнѐ 
переуворяяуьсѐ в конкреуні здібносуі. Диуині поурібно вчиуисѐ, не залежно 
від уого, ѐкоя міроя вона наділена природними уалануами. Розвиуок її 
здібносуей буде залежиуь від уого, ѐкими уемпами і з ѐкими успіхами вона 
буде опановувауи лядську кульууру в різних її галузѐх. Учасуь у різних видах 
уворчої діѐльносуі (образоуворчій, музичній, дослідній, консурукуорсько-
уехнічній уощо) розвиваю здібносуі не лише до навчаннѐ, засвоюннѐ лядських 
цінносуей, а й до увореннѐ. Тому опануваннѐ навчальноя діѐльнісуя учнѐми, 
засвоюннѐ лядської кульуури ю механізмом формуваннѐ їхніх пізнавальних і 
професійних інуересів, здібносуей уа цінносуей. Засвоюннѐ кульуурних 
цінносуей лядсува, у своя чергу, призводиуь до їх увореннѐ у процесі 
навчальної діѐльносуі. Відбуваюуьсѐ звороуній зв’ѐзок між засвоюннѐм знань 
уа їх увореннѐм. Засвояячи нові знаннѐ, учень накопичую власний уворчий 
поуенціал. Набуваячи у процесі навчаннѐ нових знань, умінь уа навичок, 
учень розширяю й розвиваю пізнавальну уа емоційно-вольову сфери. У його 
особисуосуі формуяуьсѐ нові уувореннѐ – інуереси, здібносуі, цінносуі. 
Пізнаячи свіу, учень одночасно пізнаю і акуивно формую себе. Діювісуь уа 
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ѐкісуь особисуісних новоууворень учнів залежиуь від ѐкосуі і змісуу психолого-
педагогічних впливів на нього вчиуелѐ, від педагогічної майсуерносуі 
осуаннього. Позиуивні особисуісні новоуувореннѐ не виникаяуь на 
порожньому місці, вони формуяуьсѐ у процесі спільної уворчої взаюмодії 
вчиуелѐ й учнів, дружнього суавленнѐ уа позиуивних емоційних підкріплень. 
Майсуер-учиуель, ѐкому вдалосѐ побудувауи уворчу і позиуивну взаюмодія з 
учнѐми, може розраховувауи й на позиуивні резульуауи. У профоріюнуаційній 
діѐльносуі резульуауом уакої взаюмодії будууь сформовані професійні 
інуереси уа професійно-ціннісні оріюнуації учнів. Від зусиль, що вкладаю 
вчиуель у педагогічну дія, буде залежауи її резульуау. 

Формуваннѐ професійних інуересів особисуосуі здійсняюуьсѐ через 
розвиуок інуересів споживача й діѐча. Психологічні механізми формуваннѐ 
професійних інуересів відбуваяуьсѐ в соціальному середовищі, длѐ учнів це 
навчальна діѐльнісуь. Якщо вона організована належним чином, відповідно 
здійсняяуьсѐ і процеси формуваннѐ особисуісних новоууворень в учнів. 
Необхідно зазначиуи, що формуваннѐ професійних інуересів 
здійснявауимеуьсѐ і залежауиме не лише від психолого-педагогічних впливів 
учиуелѐ на учнів, а й від акуивносуі суб’юкуа профоріюнуаційної діѐльносуі – 
учнѐ. Оуже, позиуивний резульуау у профоріюнуаційній діѐльносуі виникаю 
уоді, коли відбуваюуьсѐ ефекуивна педагогічна взаюмодіѐ «вчиуель – учень». 
Невідповіднісуь уакої взаюмодії робиуь її малоефекуивноя. Незалежно від 
значущосуі соціального середовища у формуванні інуересів, ѐкщо учень не 
прагне їх розвивауи, жодні зовнішні впливи не допоможууь. На жаль, одніюя 
з головних проблем профоріюнуації ю несформованісуь професійних інуересів 
суаршокласників післѐ закінченнѐ школи. Оуже, спонуканнѐ акуивносуі 
самого суб’юкуа професійного самовизначеннѐ – учнѐ – ю важливим 
складником профоріюнуаційної діѐльносуі. 

Основними профоріюнуаційними підходами у психолого-педагогічній 
робоуі з учнѐми ю: 

 реалізаціѐ особисуісно-оріюнуованого підходу; 

 суимуляваннѐ акуивносуі учнів до самопізнаннѐ й пізнаннѐ свіуу 
професій; 

 формуваннѐ пізнавальних і професійних інуересів учнів; 

 акуивізаціѐ самопізнаннѐ, саморозвиуку, самоувореннѐ особисуосуі учнѐ. 
Крім психолога-профконсульуануа, профоріюнуаційну робоуу з 

учнѐми можууь проводиуи вчиуелі і шкільні психологи. Причому 
найважливішу посуійну робоуу будууь проводиуи саме вчиуелі. 

Оскільки вчиуель досконало знаю своїх учнів, він маю широкі 
можливосуі длѐ формуваннѐ акуивної профоріюнуаційної позиції, розвиуку 
їхніх пізнавальних і професійних інуересів. 

Важливим психолого-педагогічним засобом первинної психологічної 
профілакуики безробіууѐ серед учнів ю проведеннѐ профоріюнуаційної 
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робоуи у школі. Особливосуі профоріюнуаційних уехнологій психолого-
педагогічного супроводу учнів почаукової, середньої, суаршої школи, 
показано у програмі: 

Програма «Профоріюнтаційної роботи в середній загальній школі, 
професійних навчальних закладах» 

І. Початкова школа 
Цілі, завданнѐ: 

 Знайомсуво зі свіуом професій і власним «Я». 

 Почаукове формуваннѐ жиууюво-ціннісних і професійно-ціннісних 
оріюнуацій. 

 Первинна психодіагносуика. 
Форми, засоби: 

 Почаукова профінформаціѐ і психологіѐ. 

 Зошиуи длѐ самопізнаннѐ й самодіагносуики. 
ІІ. Основна школа 
Цілі, завданнѐ: 

 Поглиблене формуваннѐ жиууюво-ціннісних і професійно-ціннісних 
оріюнуацій. 

 Поглибленнѐ уѐви про власну особисуісуь і свіу професій. 

 Знайомсуво з особливосуѐми ринку праці і його вимогами до 
працівника. 

 Розвиуок економічного мисленнѐ. 

 Первинна профілакуика безробіууѐ. 
Форми, засоби: 

 Поглибленнѐ профінформації, почаукове оволодіннѐ основами 
психології. 

 Самопізнаннѐ, самодіагносуика, психодіагносуика. 

 Почаукова профконсульуаціѐ. 
ІІІ. Старша (профільна) школа 
Цілі, завданнѐ: 

 Формуваннѐ свідомого професійного самовизначеннѐ, відповідно до 
професійної спрѐмованосуі особисуосуі. 

 Наданнѐ знань про вимоги конкреуної професії до особисуосуі. 

 Акуивізаціѐ моуивації професійного самовизначеннѐ й майбууньої 
професійної діѐльносуі. 

 Формуваннѐ плану професійної самореалізації і побудови професійної 
кар’юри. 

 Поглибленнѐ знань про особливосуі ринку праці і його вимоги до 
конкреуної професії. 

 Почауок формуваннѐ професійно важливих ѐкосуей. 

 Первинна і вуоринна психопрофілакуика безробіууѐ. 
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Форми, засоби: 

 Профінформаціѐ, інформаціѐ про ринок праці. 

 Профконсульуаціѐ (самодіагносуика, психодіагносуика, 
профконсульуаційна бесіда). 

 Профоріюнуаційні програми і курси лекцій. 

 Самооцінка гоуовносуі до вибору професії, оцінка відповідносуі 
особисуісних ѐкосуей обраній професії, оцінка відповідносуі 
особисуісних ѐкосуей професії, корекціѐ особисуісного профплану. 

 Професіографіѐ. 
ІV. Професійні навчальні заклади 
Цілі, завданнѐ: 

 Корекціѐ відповідносуі професійної спрѐмованосуі особисуосуі обраній 
професії. 

 Акуивізаціѐ моуивації навчаннѐ й майбууньої професійної діѐльносуі. 

 Первинна корекціѐ плану професійної самореалізації і побудови 
професійної кар’юри. 

 Подальше формуваннѐ професійно важливих ѐкосуей і їх корекціѐ. 

 Подальший розвиуок і поглибленнѐ професійних інуересів і здібносуей, 
психологічної гоуовносуі до праці в умовах ринкової економіки. 

 Первинна і вуоринна психопрофілакуика безробіууѐ. 

 Професійна переоріюнуаціѐ (за умов невідповідносуі обраній професії). 
Форми, засоби: 

 Профінформаціѐ, інформаціѐ про ринок праці. 

 Профконсульуаціѐ (поглиблена самодіагносуика, психодіагносуика, 
профконсульуаційна бесіда). 

 Самооцінка й корекціѐ гоуовносуі до професійної діѐльносуі. 

 Професіографіѐ. 

 Профдобір (профвідбір). 
V. Післѐдипломна професійна освіта, професійна діѐльність 
Цілі, завданнѐ: 

 Професійна адапуаціѐ. 

 Корекціѐ відповідносуі моуивації, професійних інуересів і здібносуей, 
професійно важливих ѐкосуей обраній професійній діѐльносуі. 

 Подальша корекціѐ плану професійної самореалізації, побудова 
професійної кар’юри. 

 Підвищеннѐ фахового рівнѐ, формуваннѐ професійної майсуерносуі і 
професіоналізму. 

 Формуваннѐ необхідних умов (здібносуей, ѐкосуей) длѐ професійної 
діѐльносуі в умовах ринкової економіки. 

 Професійна переоріюнуаціѐ, оволодіннѐ новоя професіюя (за поуреби). 

 Вуоринна і уреуинна психопрофілакуика безробіууѐ, психоуерапіѐ. 
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Форми, засоби: 

 Профінформаціѐ, інформаціѐ про ринок праці. 

 Поглиблена профконсульуаціѐ. 

 Профдобір (профвідбір), професіографіѐ. 

 Корекціѐ особисуісної відповідносуі обраній професійній діѐльносуі. 

 Професійне перенавчаннѐ в разі поуреби. 

 Психологічна корекціѐ, психоуерапіѐ *5+. 
Займаячи акуивну позиція суб’юкуа профоріюнуації, учень відходиуь 

від позиції об’юкуа впливу ззовні, самосуійно розв’ѐзую проблему 
професійного суановленнѐ, обираю і суворяю власний професійний шлѐх. 
Допомогуи особисуосуі в розв’ѐзанні цих проблем здауна ефекуивно 
організована профоріюнуаційна діѐльнісуь учиуелѐ з учнѐми. Учень 
визначаю власні професійно-ціннісні оріюнуації, а психолого-педагогічна 
допомога може прискориуи, опуимізувауи і сурукуурувауи цей процес. 
Проблема професійного самовизначеннѐ акууалізуюуьсѐ длѐ особисуосуі у 
суаршому шкільному віці. Акуивний пошук себе у свіуі професій, 
сформовані професійні інуереси ю важливими умовами процесу 
професійного самовизначеннѐ молодої лядини. Лише акуивне засвоюннѐ 
загальнокульуурних цінносуей лядсува, високий пізнавальний інуерес учнѐ 
у процесі навчаннѐ може зумовлявауи подальше «увореннѐ» нових 
ууворень – професійних інуересів. 

Під час профоріюнуаційної діѐльносуі вчиуель викорисуовую різні 
психодіагносуичні меуодики. Необхідно звернууи увагу на уе, що в 
засуосуванні психологічних уесуів учиуель маю бууи обережним і 
усвідомлявауи уе, що він робиуь із уесуами і длѐ чого. Наприклад, наврѐд чи 
доцільно вчиуеля здійснявауи повноцінну профконсульуація із 
засуосуваннѐм багауьох психодіагносуичних меуодик, бауарей уесуів. Така 
консульуаціѐ поуребую від лядини високої психологічної компеуенуносуі і 
знань у галузі психодіагносуики. Таке проведеннѐ психодіагносуичного 
дослідженнѐ особисуосуі учнѐ належиуь до компеуенції шкільного психолога 
або профконсульуануа. Вони професійно підгоуовлені до цього й маяуь 
досвід. Недосуаунѐ компеуенунісуь у робоуі з психологічними уесуами уаїуь 
загрозу хибних висновків і помилок, може не допомогуи, а нашкодиуи. 
Викорисуаннѐ уіюї чи іншої психологічної меуодики вчиуелем можливе за 
умови, ѐкщо він добре знаю обрану меуодику й умію з нея працявауи. 

Профоріюнуаційна діѐльнісуь учиуелѐ ю уакож важливим засобом 
ранньої психопрофілакуики безробіууѐ серед молоді. Реалії ринкової 
економіки суавлѐуь жорсукі вимоги до фахівцѐ, а успіх у професійній 
діѐльносуі лядини залежиуь від гоуовносуі уа вміннѐ фахівцѐ працявауи в 
умовах конкуренції. Молоді ляди часуо не гоуові до діѐльносуі в умовах 
ринку, і складаяуь певну «групу ризику». Тому підгоуовка суаршокласників 
до майбууньої професійної діѐльносуі, з урахуваннѐм специфіки ринкових 
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відносин, ю важливим складником профоріюнуаційної діѐльносуі зі 
суаршокласниками. Така діѐльнісуь ю важливим психопрофілакуичним 
засобом запобіганнѐ безробіууѐ серед молоді. Ранні профоріюнуаційні 
заходи психопрофілакуики безробіууѐ – вагома підуримка молодої лядини 
в її майбууній професійній діѐльносуі. Сформовані професійні інуереси уа 
особисуісний професійний план знижуяуь ризик безробіууѐ длѐ молодої 
лядини в майбууньому і ю первинноя психопрофілакуикоя безробіууѐ *3+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Профоріюнуаційна діѐльнісуь у школі маю ісуоуні можливосуі й перспекуиви, 
ю необхідноя умовоя запобіганнѐ негауивним ѐвищам професійного 
середовища в перспекуиві, діювим засобом наданнѐ психолого-
педагогічної допомоги молоді, а уакож здауна ефекуивно реалізувауи 
психолого-педагогічний супровід на особисуісуь учнѐ з меуоя формуваннѐ 
відповідних оріюнуирів на майбууню, жиууювих і професійних цінносуей. 
Вона сприѐю кращій підгоуовці до майбууньої професійної діѐльносуі в 
умовах ринкової економіки, правильному вибору професійного 
навчального закладу післѐ закінченнѐ школи. 

З оглѐду на зазначене, можемо виділиуи основні компоненуи 
психолого-педагогічного супроводу: формуваннѐ відповідальносуі уа 
вміннѐ жиуи в суспільсуві, співпрацявауи; розвиуок здібносуей до 
взаюморозуміннѐ уа навичок спілкуваннѐ; навчаннѐ розв’ѐзувауи жиууюві 
проблеми; суимуляваннѐ пізнавальної акуивносуі; формуваннѐ почуууѐ 
впевненосуі; розвиуок навичок самоорганізації (самосуійнісуь у плануванні, 
cамоконуроль, працездаунісуь, уміннѐ не перекладауи на інших вирішеннѐ 
власних проблем); уувореннѐ уа уренуваннѐ вмінь у сфері самовизначеннѐ 
(розуміннѐ власних завдань у конкреуній сиууації, визначеннѐ відповідної 
лінії поведінки, здійсненнѐ вибоpу на основі рефлексії сиууації, 
усвідомленнѐ обмежень). 
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РЕЗЯМЕ 

Пионтковский-Выхватень Богдан. Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных деуей в среднем образовании Украины вуорой половины ХХ века. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ психолого-педагогического сопровождениѐ и 
определениѐ задач психолога и педагога. В статье использованы такие методы, как 
терминологический анализ, который дает возможность изучить психолого-
педагогическое сопровождение, системный подход – позволѐет рассматривать 
проблему как непрерывный процесс изменений системы образованиѐ. В результате 
исследованиѐ отражены виды и компоненты деѐтельности психолого-
педагогического сопровождениѐ. Раскрыта цель психодиагностики и ее место в 
профориентации детей в среднем образовании. Проанализированы причины 
ложного и случайного профессионального выбора учащихсѐ. Исследована 
профориентационнаѐ деѐтельность учителѐ. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 
психодиагностика, профориентациѐ, педагогическое мастерство, педагогическое 
сопровождение, системный анализ, самоорганизациѐ, самоопределение. 

 
SUMMARY 

Piontkovskyi-Vykhvaten Bogdan. Psychological and pedagogical support of gifted 
children in the secondary education of Ukraine in the second half of the twentieth century. 

The purpose of the article is to analyze psychological and pedagogical support and 
determine the tasks of a psychologist and a teacher. The article uses terminological analysis, 
which gives an opportunity to study psychological and pedagogical support, a systematic 
approach that allows considering the problem as a continuous process of changes in the 
education system.  

Also, the article focuses on vocational guidance work with student youth as an 
effective means of psychological assistance of a person in a situation of choice of a profession 
or professional reorientation. The content and specificity of the vocational guidance work of 
the teacher with the student, peculiarities of the process of interaction, communication are 
revealed in detail. The teacher has wide opportunities for forming an active professional 
orientation position, development of cognitive and professional interests. 

The place of psycho-diagnostics in professional counseling as the main means for 
implementation of the psychological forecast is determined. 

As a result of the study, the types and components of the activity of psychological and 
pedagogical support are reflected. The purpose of psycho-diagnostics and its place in 
vocational guidance of children in secondary education are revealed.  

The reasons of false and random professional choice of students are analyzed. 
Professional guidance teacher activity is an important means of early psycho-prophylaxis of 
unemployment among young people. Professional orientation activity at school has 
significant opportunities and perspectives, is an effective means of providing psychological 
and pedagogical assistance to young people.  
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The professional orientation activity of the teacher is studied. Professional orientation 
activity at school has significant opportunities and perspectives, is a necessary condition for 
preventing negative phenomena of the professional environment in the long run, an effective 
means of providing psychological and pedagogical assistance to young people, as well as 
being able to effectively implement psychological and pedagogical influences on the 
student’s personality in order to form the appropriate orientations for the future, life and 
professional values. 

Key words: psychological and pedagogical support, psycho-diagnostics, career 
guidance, pedagogical skills, pedagogical support, system analysis, self-organization, self-
determination. 
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ВИКОРИСТАННа СОНаЧНИХ МОДУЛІВ  

У ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ФІЗИКИ 
 
Мета статті – обґрунтуваннѐ та опис методики лабораторних робіт із 

фізики з використаннѐм сонѐчних полікристалічних модулів. Використовувалисѐ 
методи: аналіз, співставленнѐ й узагальненнѐ даних, технічне моделяваннѐ, 
спостереженнѐ за навчальним процесом. У результаті дослідженнѐ встановлено, що 
з батареюя сонѐчних модулів можна виконати такі лабораторні досліди: 
дослідженнѐ характеристик холостого хода, отриманнѐ вольт-амперної і 
навантажувальної характеристики; виміряваннѐ струму короткого замиканнѐ, 
максимальної потужності, вивченнѐ послідовного й паралельного з’юднаннѐ. 
Перспективноя ю розробка методики вивченнѐ фізичних основ роботи інших 
альтернативних джерел електричної енергії. 

Ключові слова: енергіѐ, сонѐчний модуль, випроміняваннѐ, напівпровідник, 
електрон, дірка, струм, напруга, потужність. 

 
Постановка проблеми. Енергіѐ ю основноя умовоя соціально-

економічного розвиуку суспільсува і служиуь наріжним каменем зусиль із 
підвищеннѐ ѐкосуі нашого жиууѐ й задоволеннѐ запиуів населеннѐ. 
Енергеуичні поуреби лядсува посуійно зросуаяуь.  

Сонце ю дуже поуужним джерелом енергії, його промені 
досуавлѐяуь на Земля поуужнісуь 5∙106 Ву. На кожний квадрауний меур 
поверхні у верхніх шарах земної аумосфери припадаю приблизно 1,36 кВу 




