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Доповідь на тему:



 Для чого проводити
дослідження у соціальній роботі?

 

передбачають оцінювання потреб та ресурсів людей у їхніх
середовищах та мінливих контекстах їхнього життя;

забезпечення інформацією для розробки та впровадження політики, програм та послуг,
особливо для маргіналізованих та вразливих груп населення, прогнозування наслідків
соціального втручання;

оцінювання ефективності різних форм соціальної допомоги, пошук
інноваційних методів і прийомів надання соціальної підтримки та ін.

допомогти зрозуміти індивідуальні, міжособистісні та ширші
соціальні й структурні проблеми в суспільстві, а також їхні наслідки;
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 Дослідницько-
експериментальну

роботу ми
здійснювали у три

етапи впродовж
2019–2021 рр.

На першому етапі (2019 р.) проведено теоретичний аналіз
проблеми, сформовано науковий апарат дослідження,

визначено об’єкт, предмет, мету дослідження, розроблено
програму дослідження.

На другому етапі (2020 р.) проведено констатувальний
експеримент, проаналізовано рівень соціально-

психологічної готовності старшокласників до вступу до
закладів вищої освіти, здійснено аналіз факторів, які

мають вплив на вибір професії.

На третьому етапі (2020–2021 рр.) проведено
формувальний експеримент, спрямований на апробацію

програми формування соціально-психологічної готовності
старшокласників до вступу до закладів вищої освіти.



 Експериментальне дослідження проходило на базі
Уманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня

школа І–ІІІ ступенів № 10 – медична гімназія» Уманської
міської ради Черкаської області, загальноосвітньої школи І–ІІІ

ступенів державного підприємства «Український дитячий
центр «Молода гвардія», закладі загальної середньої освіти I–

III ступенів с. Чечелівка Гайсинської міської ради. 
В дослідженні взяли участь 200 старшокласників, із них:  

 

контрольна група (КГ) становила
100 осіб

експериментальна (ЕГ) – 100 осіб



ПРОГРАМА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ

РОБОТИ
ПЕРЕДБАЧАЛА:



3) ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ;

4) визначення початкового рівня сформованості соціально-психологічної готовності
старшокласників до вступу до ЗВО;

1)визначення мети і завдань експериментального дослідження;

2)визначення експериментальних (залежною змінною в експерименті є рівень
сформованості соціально-психологічної готовності, а незалежною – фактори підвищення

рівня сформованості соціально-психологічної готовності) та контрольних груп;

5) інтерпретація результатів й опрацювання отриманих даних.



Для виконання поставлених
практичних завдань ми

використали вибрані
психодіагностичні методики

для визначення рівня
сформованості соціально-
психологічної готовності

старшокласників.



Анкетування для визначення сформованості уявлення про світ професій та самовизначення
особистості мало на меті установити рівень готовності професійного самовизначення

старшокласників.
 

Для вивчення професійних інтересів та професійних нахилів старшокласників
використовується «Карта інтересів» Б. О. Федоришина.

 
Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є. О. Клімова. Методика призначена

для відбору на різноманітні типи професії відповідно до класифікацій типів професій Є. О.
Клімова.

«Тест Дж. Голланда для визначення професійних типів особистості».
 

Для вивчення мотивації ми використали методику діагностики мотивації особистості до
досягнення успіху та уникнення невдач Т. Елерса.

 
Для визначення провідного типу мотивації в старшокласників ми використали методику

«Мотиви вибору професії» Р. В. Овчарової.
 

Методика «Готовність учнів до вибору професії» В. Б. Успенського.



 Для достовірності отриманих
результатів використовувався метод

статистичної обробки Пірсона
 



 38 % СТАРШОКЛАСНИКІВ НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ З ВИБОРОМ
ПРОФЕСІЇ, НЕ ВОЛОДІЮТЬ ІНШИМИ СКЛАДОВИМИ

СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ПЛАНУ (ВІДСУТНЄ ЗАГАЛЬНЕ
УЯВЛЕННЯ ПРО СВІТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ

БРАКУЄ ЗНАНЬ ДЛЯ ВИБОРУ ТИХ ЧИ ТИХ ПРОФЕСІЙ І
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ВІДПОВІДНО – ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА МІСЦЬ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ)

 



Програму апробовано в системі загальноосвітньої школи, що
засвідчило її ефективність. Аналіз отриманих даних

доводить, що старшокласники експериментальної групи
мають значно вищі показники високого рівня готовності до

свідомого вибору професії після використання програми
порівняно із контрольною групою.

Після проведеного формувального етапу експерименту встановлено, що найсуттєвіші зміни
відбулися в старшокласників ЕГ високого рівня сформованості соціально-психологічної

готовності (18,8 % на початку та відповідно 38,5 % – наприкінці експерименту). Старшокласники
почали усвідомлювати соціальну значимість обраної професії, стали впевненіші в правильності

свого професійного вибору, удосконалити певні системи особистих переконань і ціннісних
орієнтацій, якими керуються в навчально-професійній діяльності.



 Показники соціально-психологічної готовності
старшокласників у КГ залишилися на низькому та

середньому рівнях (відповідно 33,1 % та 45,7 %),
старшокласники усвідомлюють соціальну значимість

професії, проте професійні наміри їх нечіткі; вони не мають
уявлення про світ професій.

 



За результатами проведеного дослідження запропоновано
рекомендації вчителям, соціальним педагогам, психологам щодо
проведення профорієнтаційної роботи. Серед найефективніших

форм, методів та засобів, які необхідно використовувати у
профорієнтаційній роботі закладів освіти –профінформація,

профорієнтаційна консультація (індивідуальна, групова);
професійний підбір/відбір; ігри, які моделюють аспекти

професійної діяльності (ознайомчі та пробні / тренінгові).
Важливими елементами профорієнтаційної роботи є: дні та тижні

відкритих дверей, презентації закладів освіти; екскурсії на
підприємства та в організації; розповсюдження інформаційних

матеріалів, збірок статей; підготовка і публікація матеріалів у ЗМІ;
маркетингові дослідження, публікація результатів; довузівські

центри і профільні класи; підготовчі курси; наукові школи;
короткотривалі освітні модулі для молоді; індивідуальний

супровід абітурієнта; олімпіади.



Будьте наполегливими. Це важливо!
 

Впертість впливає на успіх як у роботі так і в
повсякденному житті. Впертість всесильна!

 
Кожна перешкода – це можливість для покращення!

 
Сама лише мотивація не дасть потрібних результатів.

Обирайте наполегливість – так Ви побачите прогрес навіть
у моменти, коли Ви не в дусі!


