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Стаття присвячена аналізу результатів емпіричного дослідження 

взаємозв‘язку професійної орієнтації старшокласників з характерними для них 

стилями мислення, а також питання про відображення професійної орієнтації 

особистості на групові соціальні ролі, які старшокласники реалізують в умовах 

шкільного навчання. 
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This article analyzes the results of the empirical research of the relationship 

among professional orientation high school students and their characteristic of 

thinking styles, and analyzes questions about reflection professional orientation of 

the individual to the social roles of group that high school students realize in school. 
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Вступ. Постановка проблеми. Розв’язання завдань сучасної освіти, 

зокрема середньої загальноосвітньої школи, оптимізація навчально-виховного 

процесу передбачає врахування різних чинників – політичних, економічних, 

законодавчих, соціальних тощо. Вагоме місце серед них посідають 



психологічні чинники, що пов’язані із урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей людей та закономірностей спілкування в 

соціальних групах. Важливим питанням сьогодення в сфері освіти є професійна 

орієнтація, спрямованість та самовизначення учнів та студентів, основним 

завданням яких є забезпечення професійного вибору з врахуванням 

індивідуальних здібностей, інтересів і характеру людини, а також можливостей 

розвивати їх в процесі роботи з метою підвищення кваліфікації і професійного 

рівня. 

Оскільки питання про професійне спрямування на сьогоднішній день 

активно досліджується, актуальнім є вивчення взаємозв‘язку професійної 

орієнтації особистості з характерними для неї стилями мислення, а також 

питання про відображення професійної орієнтації особистості на групові 

соціальні ролі, які вона реалізує в реальних природних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вибір професійної сфери та 

професійне самовизначення – це одне із головних і найважливіших рішень у 

житті, основа самоствердження людини в суспільстві. На важливість 

дослідження професійних орієнтацій вказують роботи багатьох психологів та 

педагогів: М.Д.Левітова, І.Н.Шпільрейна, С.Г.Геллєрштейна, К.М.Гуревича, 

Є.О.Климова, К.К.Платонова, Є.О.Мільєряна, Б.О.Федоришина, 

С.Я.Карпіловської, В.В.Синявського, О.М.Ткаченка, О.О.Ящишин та багатьох 

інших [3,4]. 

У розробці науково-педагогічних основ профорієнтації велику роль зіграли 

видатні педагоги і психологи А.В. Луначарський, П.П. Блонський, А.С. 

Макаренко та ін.. Вони допомогли створити основу для подальшого розвитку 

шляхів здійснення професійної орієнтації учнів. 

Питання про психологічні аспекти професійної діяльності описані в 

роботах Є.А. Климова, К.К. Платонова, В.Д. Шадрикова та ін. 

Дослідженнями авторів у цьому напрямі вже встановлено, що будь-яка 

професійна діяльність має дві сторони: об’єктивну і суб’єктивну. Об’єктивна 

сторона професійної діяльності – це склад трудової діяльності, який не 



залежить від конкретної людини і складається з професійних завдань, дій, умов 

та операцій, виконання яких призводить до професійного результату. Але 

кожна професійна діяльність має і суб’єктивний компонент, оскільки вона 

виконується конкретною людиною. Тому першочерговою умовою отримання 

професійного результату є відповідні психологічні характеристики виконавця. 

Тому для ефективного виконання професійної діяльності важливими є такі 

якості, як спрямованість особистості, мотиви і установки людини, професійні 

домагання, професійна свідомість, професійний тип мислення тощо. 

Існують різні варіанти визначення поняття «вибір професії». Однак всі 

вони стверджують, що професійне самовизначення являє собою вибір, який 

здійснюється у результаті аналізу внутрішніх ресурсів суб’єкта й 

співвіднесення їх з вимогами професії. Теоретичний аналіз літератури дозволяє 

зробити припущення, що немає єдиного погляду на те, як формується вибір 

професії, і які психологічні фактори впливають на цей процес.  

Отже, метою дослідження є аналіз співвідношення профорієнтаційних 

характеристик старшокласників з їх когнітивними особливостями та рольовими 

позиціями в групі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення основної 

мети було проведено емпіричне дослідження на базі середньо освітньої школи, 

у дослідженні взяли участь 106 респондентів – учні 10 – 11 класів. 

Для визначення професiйного середовища та виду дiяльностi, якi 

найбiльше приваблюють старшокласників була використана методика Дж. 

Голланда . Опрацювавши результати опитування, були отримані наступні дані 

(рис. 1). 



 
Рис. 1. Типи професійної спрямованості старшокласників. 

У респондентів переважаючим виявився діловитий профорієнтаційний 

тип особистості – 27%. У 18% респондентів домінуючим виявився 

артистичний профорієнтаційний тип особистості. 16% опиуваних вибрали 

реалістичний профорієнтаційний тип особистості. Інтелектуальний та 

конвенціональний профорієнтаційні типи особистостей вибрали 14% 

респондентів. 11% респондентів обрали соціальний профорієнтаційний тип 

особистості.  

Для того, щоб визначити когнітивні характеристики старшокласників, була 

використана методика «Стилі мислення», розроблена А. Харісоном та Р. 

Бремсоном і у 1993 році та адаптована О. Алексєєвим та Л. Гpoмoвою. [1] У 

результаті обробки анкетних даних були отримані наступні результати, які 

представлені за допомогою рис. 2. 

 
Рис. 2. Стилі мислення старшокласників. 

Дані свідчать про те, що для більшості респондентів характерний 

прагматичний та аналітичний стилі мислення – по 23%. Дещо менше 
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старшокласників використовують реалістичний стиль мислення – 21%. 

Синтетичний стиль мислення використовує – 17% учнів. Найменше серед 

старшокласників використовується ідеалістичний стиль мислення – 16%. 

Для визначення рольових характеристик учнів 10 – 11 класів була 

використана методики Белбіна [2].  За результатами опитувальника 3 можна 

зробити наступні узагальнення (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рольові характеристики старшокласників. 

У респондентів домінує така соціальна роль як гармонізатор – 20%. Дещо 

менше респондентів обрали соціальну роль координатора – 17% та 

завершувача – 16%. 13% респондентів обрали соціальну роль розвідника 

ресурсів. 10% респондентів обрали соціальну роль формувача. 8% респондентів 

обрали такі соціальні ролі, як генератор ідей, рецензент-радник та 

ініціативний виконавець.  

Для того, щоб дослідити кореляційні зв’язки між когнітивними, 

профорієнтаційними та рольовими характеристиками старшокласників було 

проведено математичну обробку емпіричних даних. На основі отриманих даних 

можна зробити наступні узагальнення. 

1. Респонденти, у яких переважає реалістичний тип професійної 

спрямованості, у найменшій мірі виконують соціальну роль завершувача (r= -

0.242), ініціативного виконавця (r= -0.226) та координатора (r= -0.205). 
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2. Респонденти, у яких переважає інтелектуальний тип професійної 

спрямованості особистості, виконують соціальну роль генератора ідей (r= 

0.435) та характеризуються синтетичним стилем мислення (r= 0.267) і 

аналітичним стилем мислення (r= 0.261). Не характерним для них є 

прагматичний стиль мислення (r= -0.347). 

3. Для респондентів, у яких переважає конвенціональний тип професійної 

спрямованості особистості, не характерним є синтетичний стиль мислення (r= -

0.214). 

4. Респонденти, у яких переважає діловий тип професійної спрямованосі 

особистості, у найбільшій мірі виконують соціальну роль ініціативного 

виконавця (r= 0.305), дещо менше координатора (r= 0.221), ще менше 

розвідника ресурсів (r= 0.217) та у найменшій мірі застосовують соціальну роль 

генератора ідей (r= -0.218). 

5. Респонденти, яким характерний синтетичний стиль мислення, у 

найбільшій мірі використовують соціальну роль генератора ідей (r= 0.296), та у 

найменшій мірі застосовують соціальну роль формувача (r= -0.211). 

6. Респонденти, у яких переважає прагматичний стиль мислення, у 

найбільшій мірі використовують соціальну роль гармонізатора (r= 0.202), та у 

найменшій мірі – соціальну роль генератора ідей (r= -0.256). 

7. Респонденти, які характеризуються аналітичним стилем мислення, у 

найбільшій мірі використовують соціальну роль генератора ідей (r= 0.426). 

8. Слід зазначити, що артистичний та соціальний типи професійної 

спрямованості особистості, ідеалістичний та реалістичний стилі мислення не 

корелюють між собою та з іншими когнітивними, професійними та рольовими 

характеристиками старшокласників. 

Для отримання факторної структури результатів був застосований 

факторний аналіз, в результаті якого було виділено три фактори (табл. 1.) 

Таблиця 1. 

Факторні навантаження для досліджуваної групи 

Фактор Назва змінної Коефіцієнт 



Діловита сфера 
спрямування 

Інтелектуальний профорієнтаційний тип 
особистості 

-0,728 

Конвенціональний профорієнтаційний тип 
особистості 

0,474 

Діловитий профорієнтаційний тип 
особистості 

0,503 

Прагматичний стиль мислення 0,476 

Групова соціальна роль – формувач 0,451 

Конвенціональна 
сфера 

спрямування 

Конвенціональний профорієнтаційний тип 
особистості 

0,536 

Артистичний профорієнтаційний тип 
особистості 

-0,607 

Прагматичний стиль мислення -0,657 

Синтетичне 
мислення 

Артистичний профорієнтаційний тип 
особистості 

-0,458 

Синтетичний стиль мислення 0,560 

Групова соціальна роль – завершувач -0,455 

На основі проведеного факторного аналізу можна зробити наступні 

узагальнення. 

1. Старшокласники, яким притаманний діловитий та 

конвенціональний тип професійної спрямованості, характеризуються 

прагматичним стилем мислення та виконують в колективі групову роль 

формувача; їм не характерний інтелектуальний тип професійної діяльності.  

2. Для старшокласників, які характеризуються конвенціональним 

типом професійної спрямованості, не притаманний артистичний тип 

професійної діяльності, що не характеризується прагматичним стилем 

мислення. 

3. Старшокласники, яким притаманний синтетичний стиль мислення, 

не обирають артистичний тип професійної діяльності та не виконують в 

колективі групову роль завершувача. 

Висновки. За результатами опрацювання емпіричних даних можна надати 

певні рекомендації керівникам середніх загальноосвітніх шкіл. 

1. Старшокласники, у яких переважає реалістичний тип професійної 

діяльності орієнтовані на отримання практичних результатiв вiд роботи, тому 



найкраще будуть виконувати завдання, якi вимагають моторних навичок, 

спритностi та конкретностi. Для них не властиві риси організатора, але 

важливий порядок, своєчасність, точне дотримання плану та ідеальний вигляд 

кінцевого продукту. Це практичний організатор, який визначає необхідні 

засоби, що ведуть до кінцевої мети, очолює групу та координує її зусилля для 

задоволення стратегічних, тактичних, зовнішніх і внутрішніх цілей. 

2. Учням, у яких переважає інтелектуальний тип професійної 

спрямованості особистості властиво займатися завданнями, якi вимагають 

абстрактного мислення їм легко розробити стратегічний план та знайти 

найкращий шлях до вирішення проблеми. Соціальна роль генератора ідей, яка 

їм властива, дає можливість розглядати проблеми під новим кутом зору, 

розробляти принципово нові способи i методи діяльності; аналітичний стиль 

мислення - спонукає підходити до проблеми методично, логічно, детально, 

ґрунтовно та обережно, а притаманний їм синтетичний стиль мислення 

запобігає використання шаблонів. 

3.Старшокласникам, у яких переважає діловий тип професійної діяльності 

можна доручати завдання по організації різного роду міроприємств, оскільки це 

люди, які вміють встановити мету діяльності групи, він також помічає 

проблеми і робить кроки для їх усунення. Роль Ініціативного виконавця, яка 

властива діловій спрямованості, визначає тактичні цілі, логічні шляхи та 

необхідні засоби, що ведуть групу до кінцевої мети. Але для Ділового типу 

професійної спрямованості особистості не властиво подавати нові ідеї. 

4. Учні, у яких переважає конвенціональний тип професійної 

спрямованості особистості, найкраще будуть виконувати стереотипні, 

практичні та конкретні завдання. Їм, як синтезаторам, не властиво шукаюти 

способи «поєднати непоєднуване» у новій комбінації. 

5. Старшокласники, яким характерний синтетичний стиль мислення, 

найкраще будуть виконувати креативні завдання, вони вирізняються відчуттям 

нового та гостротою погляду, ім власитво подати оригінальну ідею, розробити 

принципово нові способи і методи діяльності. Але їм не властиво об’єднувати 



iдеї, цiлi i практичнi мiркування в єдиний можливий проект, щоб почати 

негайно його реалiзовувати. 

6. Старшокласникам, яким характерний аналітичний стиль мислення, слід 

доручати завдання пов’язані з дослідженням та ретельним аналізом, пошуком 

цiлком нового пiдходу до проблеми; для них властиво підходити до проблеми 

методично, логічно, детально, ґрунтовно та обережно.  

7. Учні, у яких переважає прагматичний стиль мислення спрямовані на 

отримання конкретного результату їм можна доручати завдання, які 

потребують негайного вирішення. Їм властиво згладжувати конфлікти, 

розраджувати напруження, гармонiзувати морально-психологiчний клiмат в 

групi. Але прагматикам не властиво оригінально i радикально вирішувати 

проблеми. 

Практичне використання отриманих результатів та перспективи 

подальших досліджень. Результати проведеного дослідження можуть мати 

багатоцільове використання в психолого-педагогічній практиці, оскільки 

поглиблюють знання щодо типів професійної орієнтації особистості. 
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