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У статті розкрито організаційно-педагогічні особливості практичної реалізації моделі управління  

профорієнтаційною діяльністю з організації освітнього середовища в контексті модернізації освіти. Автор 
здійснює аналіз становлення економічного профілю в системі профільного навчання.
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 Інтеграція в європейську спільноту вимагає у відносно короткий час здійснення змін у 
сфері економіки, що мають супроводжувати процеси становлення профільної освіти. У цьому 
контексті, механізми розвитку і функціонування закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО)  
зі забезпечення належного рівня профільної освіти, що визначено в нормативних документах, 
зокрема в Законі України «Про освіту» (2017) [1]. Окремої уваги, на нашу думку, заслуговує 
думка В. Маслова, що більш суттєвими тенденціями у сфері функціонування ЗЗСО є: праг-
нення до розширення варіативності змісту освітніх програм; профілізація; створення освітніх 
комплексів; конкурентість; проникнення і втілення інновацій в освітній процес; розширення 
двосторонніх контактів з різними закладами освіти [7]. Це вимагає переосмислення органі-
зації освітнього процесу, а саме нового бачення цілей, завдань, принципів моделювання як 
засобу профорієнтаційного процесу. 

Мета пропоноаної статті полягає в тому, щоб обґрунтувати організаційно-педагогічні 
особливості практичної реалізації моделі управління профорієнтаційною діяльністю з орга-
нізації освітнього середовища в контексті модернізації освіти. 

Важливо зазначити, що необхідні комплексні дослідження спрямовані на узагальнення 
напрацювань сучасних концепцій, виявлення впливу тенденцій розвитку освіти, а також її 
індивідуалізація та диференціація залежно від ресурсних особливостей регіону. У контексті 
означених тенденцій, важливим є визначення управління як зазначеної цілеспрямованої ре-
сурсозабезпеченої взаємодії керуючої та керованої підсистем з метою досягнення заплано-
ваного результату (мети), педагогічних цілей [3]. З огляду на це, як ресурс ми розглядаємо 
освітнє середовище у контексті управління профорієнтаційною діяльністю. 

Поняття «освітнє середовище» частіше визначають як оточення, в якому безпосеред-
ньо здійснюється освітня діяльність, а також як сукупність соціальних, культурних та інших 
умов. Згідно з ресурсною теорією, що отримала застосування в стратегічному менеджмен-
ті, «освітнє середовище» визначається професійно-діяльнісною (управлінською) позицією, 
оскільки специфічною властивістю середовища є його насиченість освітніми ресурсами. По-
няття «ресурс» – його формування, збагачення і розподіл – це насамперед предмет організа-
ційно-управлінської діяльності [8, с. 176]. Відповідно до аналізу досліджень, організаційно-
управлінський ресурс охоплює інтегровану суму ресурсів керівництва (для досягнення цілей 
організації); «розташовується» між кадровим і технологічним, тобто постає методиками й 
технологіями, які передаються конкретними людьми за певних обставин [8].
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Таким чином, вважаємо, що необхідно узагальнити проаналізовані нами відомості щодо 
освітнього середовища, оскільки характеристика структурного його наповнення, особистісно-
діяльнісній підхід до обґрунтування сутності досліджуваного об’єкта взято нами за основу в 
інтерпретуванні понять «організаційно-управлінські ресурси». У процесі нашого дослідження 
ми визначаємо освітнє середовище як умови (засоби, фактори, систему) виховання, освіти, са-
моосвіти для професійного самовизначення. У контексті вищезазначеного організаційно-управ-
лінський ресурс – це комплекс джерел, засобів (факторів), компонентів освітнього середовища 
та дій щодо забезпечення впорядкованості, узгодженості, взаємодії на різних рівнях управління 
процесом професійного самовизначення. Відповідно, організаційно управлінське забезпечення 
професійного самовизначення буде містити: 1) організаційні ресурси першого порядку (опера-
тивні); 2) організаційні ресурси другого порядку (прямої дії); організаційні ресурси третього по-
рядку (стратегічного розвитку) [6]. З позицій системного підходу, розподіляємо структуру ор-
ганізаційно-управлінських ресурсів на макро-, мезо- та мікрорівні, щоб надалі більш конкретно  
оперувати об’єктом і предметом нашого дослідження. У полі зору автора перебував протягом до-
сліджуваного періоду управлінсько-дидактичний аспект профільної школи. Його метою є покра-
щення соціалізації учнівської молоді, застосовуючи цільовий характер педагогічної дії управ-
лінсько-педагогічної команди, спрямованої на забезпечення професійного самовизначення. Для 
цього під час дослідження нами було розроблено спеціальну анкету та проведено експертне 
оцінювання її результатів. Також здійснено аналіз аналітичних довідок з організації профільної 
освіти в ЗЗСО. Узагальнення цих матеріалів дало змогу розробити матрицю організаційних та 
управлінських ресурсів забезпечення професійного самовизначення (рис. 1).

Таким чином, відповідно до системного підходу в управлінні організаціями, структура 
експериментального впровадження моделі управління профорієнтаційною діяльністю визна-
чалася такими соціально-педагогічними факторами: 1) зміст організаційно-управлінських 
ресурсів; 2) характеристика процесу експериментального впровадження моделі управління 

 

Організаційні ресурси 
першого порядку 

(оперативні) 

- економічні. ресурси 
(фінансові матеріально-
технічні); 
- нормативна база, 
методологія навчальної 
діяльності; 
- структура управлінської 
діяльності  
 

Організаційні 
ресурси другого 

порядку 
(тактичні) 

- раціональні технології: 
управлінські, освітні; 
- регіональні можливості 
соціалізації учнівської 
молоді; 
- додаткові джерела 
фінансування;  
- соціокультурні ресурси 
 

Організаційні ресурси 
третього порядку 

(стратегічні) 
 

- організаційна структуру 
(кадрове забезпечення); 
- організаційна культура, 
організаційна поведінка;  
- комунікації 
(забезпечення якості, 
доступності освіти для 
самореалізації 
особистості) 
 

Рис. 1. Організаційно-управлінські ресурси забезпечення професійного самовизначення 
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профорієнтаційною діяльністю в освітнє середовище; 3) структура взаємозв’язків, взаємоз-
багачення освітнього середовища.

У контексті вищезазначеного, учителі та представники управлінської ланка мають усві-
домити, що формування професійного самовизначення – це системоутворювальний процес. 
Системність полягає у взаємоузгодженості методичних, дидактичних, управлінських ресур-
сів. Одним із важливих завдань дослідно-експериментальної діяльності було визначення кри-
теріїв оцінювання та їх показників, що дали б змогу виявити розвиток інтересу учнівської 
молоді до певної професії та готовність управлінсько-педагогічної команди до управління 
процесом професійного самовизначення. 

Виокремлення критеріїв базується на висновках про таке наявне утворення, як готов-
ність управлінсько-педагогічної команди до управління цим процесом. За структурою вона пе-
редбачає складне, багатоаспектне утворення, що функціонально пов’язані між собою та зумов-
лені такими компонентами: мотиваційний; когнітивний; операційний; особистісний [5, с. 41].

У теорії менеджменту управління вивчають у контексті управління певною організа- 
цією, яку визначають, як систему, що під компетентним управлінням керівників, побудованим 
на науковій основі, має постійно розвиватися і забезпечувати професійне самовизначення  
учнівської молоді. У контексті вищезазначеного потрібно звернутися до світового і вітчизня-
ного досвіду з менеджменту організації та представимо організаційну освіту як метод управ-
ління шляхом формування в її системі не лише освіти, акумулювання, поширення існуючого 
знання, а й створення нового знання за допомогою залучення кожного працівника до безпе-
рервного процесу особистого й організаційного самовідновлення на основі активної взаємо-
дії з оточенням [2]. Так, активно використовуючи метод порівняння під час дослідження, ми 
мали змогу спостерігати за діяльністю управлінсько-педагогічної команди на початку експе-
рименту та після організаційного навчання. Відповідно до зазначеного, впроваджувалися такі 
форми експериментального дослідження: організація спеціальних заходів відповідного спря-
мування; реалізація освітньої програми; взаємодія управлінсько-педагогічної команди ЗЗСО, 
позашкільного закладу освіти з педагогічним колективом, учнями та контрольними групами. 
Організаційне навчання в нашому експериментальному процесі давало розуміння адаптації 
основних принципів профілізації старшої ланки ЗЗСО до позашкільного закладу освіти з ме-
тою їх взаємодії для забезпечення якісної профільної освіти.

Отже, практичну реалізацію моделі управління профорієнтаційною діяльністю з уч-
нівською молоддю доцільним розглядати з позиції формування багатомірного явища, що 
поєднує мотивацію та готовність управлінсько-педагогічної команди. Обрані ознаки є уза-
гальнюючими і, даючи оцінку різним характеристикам моделі (від 0 до 10 балів), експер-
ти виявляли більш проблематичні моменти щодо постановки проблеми. На особливу увагу 
заслуговують педагогічна доцільність та ефективність, динамічного поєднання практичної  
діяльності управлінсько-педагогічної ланки з метою реалізації Концепції профільної освіти в 
старшій ланці ЗЗСО. Результати оцінювання, що було отримано, продемонстрували актуаль-
ність моделі управління профорієнтаційною діяльністю. Педагогічна доцільність була схва-
лена 71,4 %, упроваджуваність – 64,6 %, а ефективність – 81,8 % респондентів. 

Одним із механізмів доведення практичної придатності системного підходу до форми 
здобуття профільної освіти є сфокусованість на педагогічній, управлінській діяльності з фор-
мування управлінського впливу на процес професійного самовизначення. Інтерес, автономія 
та самостійність моделювання педагогічного процесу (як ми переконалися в ході аналізу) 
тісно пов’язаі з таким механізмом, як реальність запровадження моделі управління проф-
орієнтаційною діяльністю з учнівською молоддю, що постає набором доцільно поєднуваль-
них складників в освітньому середовищі. Позитивно оцінили цю ознаку 75 % експертів. 

Особливий науковий інтерес викликало уточнення змісту поняття «управлінський вплив» 
як впливу на структурну організацію суб’єкта, що професійно визначається через систему за-
ходів управлінсько-педагогічної команди зі створення організаційно-педагогічних умов для  
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саморозвитку потенційного суб’єкта професійного самовизначення та досвіду управління про-
цесом власного професійного вибору. Для опитування учнівської молоді (економічний освітній 
профіль) нами було розроблено чотири критерії визначення розвитку інтересу до певної профе-
сії, які ми визначили через здатність до підприємницької діяльності. Саме економічну діяльність 
ми зазначили в професійному виборі, адже перед країнами виникла потреба щодо вдосконален-
ня знань, умінь і компетенції для пристойної професійної діяльності, підприємництва й життя 
(Всесвітній форум з питань освіти – 2015, Інчхонська декларація).

Для проведення експериментального дослідження серед учнівської молоді нами було об-
рано такі критерії здатності до підприємницької діяльності: 1) креативність (розвиток творчих 
нахилів для професійної діяльності); 2) комунікативність (уміння працювати в команді, здат-
ність переконувати); 3) мобільність (здатність до ефективної професійної діяльності, самоор-
ганізація); 4) інтерес до професії (реалізація здібностей, особистого потенціалу). Показники 
критеріїв (інтерес до професії) визначено та скомпоновано на засадах опису об’єктивних ха-
рактеристик підприємницької діяльності та сукупності професійно важливих якостей (матері-
али було розроблено фахівцями бізнес-школи Даремського університету, Велика Британія) [4].  
Згідно з матеріалами опитувальника «Оцінювання комунікативних і організаторських схиль-
ностей у процесі первинної профконсультації», ми провели один із етапів формувального екс-
перименту, а саме − методику виявлення комунікативних і організаторських здібностей особи. 
Окремої уваги, на нашу думку, заслуговує результативність цієї методики: існування на певному 
рівні критерію комунікативність і мобільність. Кожний критерій має чотири рівні: високий рі-
вень, середній, достатній рівень, низький рівень. Обчислення оцінювальних коефіцієнтів кому-
нікативних (Кк) і організаторських (Ко) здібностей, здійснено за формулами 1 та 2:

 Кк = Кх : n  (1) 
 Ко = Ох : n (2)

де Кх − кількість співпадаючих відповідей з комунікативними здібностями;
Ох − кількість співпадаючих відповідей з організаторськими здібностями;
n − максимально можливе число збігів (у нашому випадку – 20).
Важливо зазначити, що під час експерименту виконувались педагогічні заходи, спря-

мовані на орієнтацію учнівської молоді, яка обрала економічний освітній профіль у ЗЗСО як 
майбутній фах. Було розроблено програму – освітній проект професійної кар’єри (далі про-
грама), яка спрямована на формування в учнівської молоді економічного мислення. Програма 
зорієнтована за потреби вчителів, які будуть працювати за нею, можуть вносити зміни у зміст 
залежно від того, де буде вона реалізована (на заняттях гуртка економічного спрямування 
чи в ЗЗСО для реалізації варіативного складника). Після закінчення освітнього процесу за 
програмою, учнівська молодь вступила на економічний фах професійного закладу. Упродовж 
експерименту середній показник цієї групи учнівської молоді становив 12,1 %, а в контроль-
них групах – 7,0 %, що є свідченням опосередкованого впливу профорієнтаційних заходів на 
учнівську молодь контрольних груп. Експеримент підтвердив позитивні зрушення за певних 
створених управлінсько-організаційних умов освітнього середовища.

Отже, для реалізації планів щодо розвитку в учнівської молоді інтересу до певного виду 
занять, професії важливим фактором є управління процесом професійної орієнтації, де клю-
чову роль відіграє управлінсько-педагогічна команда, яка передбачає педагогічне керівництво 
професійною орієнтацією, керує вищезазначеним процесом на основі управлінської теорії та 
практично застосовує її у прийнятті управлінських рішень. 

Таким чином, практична реалізація моделі управління профорієнтаційною діяльністю 
в контексті модернізації освіти забезпечує: системну профільну освіту з урахуванням на-
ступності між шкільною, позашкільною та професійною; посилення мотивації до вивчення 
профільних освітніх предметів; покращення профільної та професійної інформованості, орі-
єнтації та консультації в процесі визначення освітнього профілю відповідно до майбутньої 
спеціальності в професійному закладі освіти. 
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Виконане дослідження не вичерпує всіх питань зазначеної проблеми. Перспективними на-
прямами майбутніх досліджень є подальше її розроблення в таких аспектах: діагностика та ме-
тодика оцінювання результативності управління профорієнтаційною діяльністю; розвиток ком-
петентності управлінсько-педагогічної команди для управління профорієнтаційною діяльністю.
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Koziychuk O. Organizational and Management Resources of the Features of Practical  
Realization of Professional Orientation Modelling.

Summary.
In the course of the research, it can be stated that profile education does not yet sufficiently affect 

the professional orientation of students of general secondary education. The reason for this situation 
is the lack of reasonable organizational and pedagogical training conditions in the senior profession-
oriented school. It actualises the development of management models in the professional orientation 
work, which are a powerful mechanism in achieving new quality of profession-oriented education.

The purpose of this article is to substantiate the  pedagogical peculiarities of practical applica-
tion model of management of the vocationally-orientation work, of educational environment in the 
context of modernization of education.. 

Тhe article deals with organizational pedagogical peculiarities of practical application model of 
management of the vocationally-orientation work, of educational environment in the context of mod-
ernization of education. This analyzes the formation of economic profile of training in system of profile 
education. The justification of the use of the project-target approach of the system, activity and syner-
gistic approach as a methodology of modeling is presented. A model consisting of structural compo-
nents is developed and substantiated: purposeful, informative, organizational and productive, which 
were determined according to traditionally stable components. The result of the implementation of this 
model is the positive dynamics of ensuring professional self-determination in educational institutions.

The article concerns the theory of communication environment in educational institutions re-
search and its practical use in the process of modeling communication environment in the sphere of 
education of the region. This determines the importance of designing profession-oriented education as 
a vocational orientation in institutions of general secondary education.

In the course of the study, the necessity of cooperation of the institution of general secondary 
education with pedagogical partners on formation of vocational guidance space on the basis of peda-
gogical, managerial principles was determined. In the future, our task is to reveal the organizational 
and pedagogical features of the practical implementation of the projective model organization on the 
regional level in the context of modernization of the education system.

Key words: model of management;  vocationally oriented work; resources of  educational en-
vironment;  economic education profille.

Козийчук О. Организационно-управленческие ресурсы и особенности практической 
реализации управления профориентационной деятельностью.

Аннотация.
В статье раскрыты организационно-педагогические особенности практической реа-

лизации модели управления профориентационной работой с организации образовательной 
среды в контексте модернизации образования. Подан анализ становления экономического 
профиля в системе профильного обучения.

Ключевые слова: модель; образовательная среда; профильное экономическое образова-
ние; ресурсы; управление профориентационной работой.
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