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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ ВИЗНАЧЕННІ
МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Анотація. У статті розглянуто деякі аспекти соціально-педагогічних стратегій професійного самовизначення учнівської молоді з особливими потребами. Визначено, що робота спеціалізованих соціально-культурних центрів в яких молодь могла вирішити свої соціальні, психологічні, медико-реабілітаційні проблеми
потребує удосконалення. Метою статті є аналіз процесу професійного самовизначення молоді з особливими
потребами та ролі в ньому соціально-культурних центрів. Методами дослідження є аналіз (інтерпретація літературних джерел з метою виявлення їх суті), порівняння (дозволяє встановити спільні і відмінні ознаки
між об’єктами, процесами, явищами), узагальнення (дозволяє визначити в процесах спільні властивості).
Встановлено, що на професійно-особистісного самовизначення учнівської молоді з особливими потребами
впливають концепції безперервної і додаткової освіти. Проведений аналіз теоретичних праць вітчизняних і
зарубіжних науковців, який свідчить, що ефективному професійному самовизначенню учнівської молоді з
особливими потребами сприяє удосконалена робота спеціалізованих соціально-культурних центрів. Доведено, що завданням педагога, соціального працівника стає допомога учнівській молоді, в тому числі і з обмеженими можливостями, при виборі обдуманої, самостійно обраної професії. Найбільший ефективний вплив
на професійне самовизначення може здійснити соціально-культурна діяльність – організоване дозвілля, в
дозвіллєвих центах, яке дає істинну можливість самовизначитись. Визначено, що модель професійного самовизначення формується на основі нахилів, інтересів суб’єкта які разом з ціннісними орієнтаціями і рівнем
зацікавленості призводять до первинного професійного наміру та подальшого вибору професії. Встановлено,
що професійне самовизначення є динамічним процесом формування основних ставлень до професійної діяльності, самореалізації духовно-фізичних можливостей, формуванням професійних планів, уявлення себе
професіоналом. Узагальнено, що в соціально-культурних центрах використовуються форми соціально-дозвіллєвої діяльності в позанавчальний час з метою професійного самовизначення учнівської молоді з особливими потребами.
Ключові слова: інклюзія; молодь з особливими потребами; професійна орієнтація; професійне самовизначення; соціально-культурні центри.
Вступ. Розвиток освіти в Україні вимагає удосконалення роботи спеціалізованих соціально-культурних центрів в яких молодь вирішувала б свої соціальні, психологічні, медико-реабілітаційні проблеми. Це вбачається у створенні системи профільної
освіти, яка має велике соціальне значення і позитивно сприймається суспільством.
Поняття «професійне самовизначення» дуже
важливе для нашого дослідження, з одного боку воно
трактується, як особистісний пошук бажаної професії, з іншого – співвідношення себе з вимогами які застосовуються до професійної діяльності. Соціологія
трактує самовизначення, як процес який повністю
відноситься до особистості в цілому, характеризує її
вхід і усі сфери життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, невирішеної раніше частини загальної проблеми.
Теоретичні засади профорієнтації, як соціально значимого правильного вибору, розглядаються у працях
Л. Йоваша, Н. Перевишина, Н. Родичева, С. Чистякова та ін. Представники вікової і соціальної психології – Л. Бренданова, Є. Климов, О. Прудило та
інші, в професійному самовизначенні виділяють
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етапи – професійний анамнез, інтерес до професії,
професійні наміри, вибір професії (реалізація інтересів і професійна придатність). Науковці соціологи
– Ю. Забродина, Д. Константиновський, Р. Трофімова – досліджували професійне самовизначення в
контексті соціокультурних та соціально-економічних
процесів. Такі вчені педагоги, як В. Осіпов, А. Пічугіна, Н. Яковлева та ін., наголошували, що важливим
є використання інноваційних, нетрадиційних методів освіти які позитивно впливають на професійне
самовизначення.
Метою статті є аналіз процесу професійного
самовизначення молоді з особливими потребами та
ролі в ньому соціально-культурних центрів.
Методи дослідження: аналіз (інтерпретація літературних джерел з метою виявлення їх суті), порівняння (дозволяє встановити спільні і відмінні ознаки
між об’єктами, процесами, явищами), узагальнення
(дозволяє визначити в процесах спільні властивості).
Виклад основного матеріалу. Професійне самовизначення виходить за межі індивідуальних і
особистісних переваг людини яка опинилась перед
вибором професії. Це обумовлено низкою умов со-
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ціально-економічного характеру, неспівпадіння бажаного та реально можливого.
Професійне самовизначення припускає наявність етапів, детермінованих соціальними, економічними, психологічними аспектами; реального прикладу із життя; визначення життєвого шляху наперекір
собі. Проблема професійного самовизначення потребує ґрунтовного дослідження і достатньої кількості
об’єктивної інформації. Людина з дитинства починає
пробувати себе в певних професійних якостях, реальний образ майбутньої професії починає усвідомлюватися коли бажане і можливе починають співпадати [11].
Науковці, як правило розглядають професійне
самовизначення як названу категорію і застосовують
її до випускних класів, коли дане питання найбільш
актуальне. Саме тому завданням педагога, соціального працівника стає допомога учнівській молоді, в
тому числі і з обмеженими можливостями, при виборі обдуманої, самостійно обраної професії.
Модель професійного самовизначення формується на основі нахилів, інтересів суб’єкта які разом
з ціннісними орієнтаціями і рівнем зацікавленості
призводять до первинного професійного наміру та
подальшого вибору професії.
Існує універсальна типологія психологічних
особливостей суб’єкта профорієнтації (Є. Климова),
проте навіть вона не вирішує проблеми успішного
самовизначення. Людина сама має усвідомлено створювати можливості, окремі з яких вибираються для
здійснення [6].
Алгоритм самовизначення має бути чітким і
зрозумілим, враховуючи всі можливі труднощі. Професійний життєвий шлях людини – це творчий шлях
кожного який має відкривати мові можливості (можливі варіанти вибору дій; фактично і практично намічений професійний шлях) [3].
Здійсненний учнівською молоддю свідомий вибір і практичний досвід який вона отримує на обраному шляху змінює вибір у подальшому корегуючи
з тим напрям подальшого розвитку людини. Професійне самовизначення досліджується чітко визначеною науковою предметністю. Соціологічна наука
прослідковує динаміку професійних вподобань, як
показник соціально-культурного розвитку. Для педагогів важливо помітити професійні якості і скерувати людину у відповідні профільні заклади. Психолог має надати кваліфіковану консультацію, що буде
сприяти розвитку задатків і переросте у професійні
уміння та навички.
Ми вважаємо, що в такому випадку найбільший
ефективний вплив на професійне самовизначення
може здійснити соціально-культурна діяльність – організоване дозвілля, в дозвіллєвих центах, яке дає істинну можливість самовизначитись.
Класикою клубної діяльності вважаються наукові праці М. Аріарського, М. Даровської, Ю. Стрельцова та інших. На думку Ю. Стельцова, обґрунтовуючи ідею створення соціально-культурної діяльності, стверджує, що вона здатна забезпечити створення
вищого рівня свободи і самостійності у виборі улюбленого виду діяльності [9].
В якості самостійної роботи, що сприяє професійній самовизначеності для учнівської молоді пропонується виконання проектів, профільних проб,
вивчення літератури, виставки з власних робіт, отримання інформації з мережі Інтернет, проба себе в різних видах творчої роботи тощо [1].
Ми підійшли до того, що форма заняття – творче
завдання максимально сприяє розвитку модальностей «хочу» і «можу» професійного самовизначення
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с подальшим усвідомленням – «потрібно». Поряд з
класичними алгоритмами в професійно-особистісного самовизначення застосовують такі:
– емоційний вплив на особистість незвичною,
нестандартною інформацією;
– проектування подальшого навчання шляхом
застосування логічної аргументації
– застосування непрогнозованої ігрової взаємодії;
– використання у лекціях-бесідах яскравих біографічних прикладів, по можливості запрошення
успішних професіоналів на майстер-класи;
– зосередження уваги на ціннісно-змістових
проблемах;
– планування і використання прийому «незавершені дії», який є несподіваним для учнівської молоді
і формує в них мотивацію самостійного прийняття
рішень [12].
Попередній вибір профілю навчання як варіант
професійного самовизначення є «діяльність, яка дозволяє підлітку виконувати конкретні дії, завдання,
відповідати на запитання, що характеризують обраний профіль» [12].
Класична система професійної орієнтації передбачає надання учнівській молоді психолого-педагогічної підтримки проектування, продовження
навчання в профільних класах, закладах професійної
освіти. Для більш ефективного професійного самовизначення, формування наміру обрати професію
необхідна наявність керівника-координатора, який
взаємодіє з усіма суб’єктами профорієнтації [13].
При роботі, щодо оптимізації професійного самовизначення учнівської молоді з особливими потребами
в соціально-культурних центрах, таку функцію може
виконувати соціальний працівник [5; 8].
На думку Є. Сергєєва, освітній процес включає
дві основі складові: багаторівнева – горизонтальна
(орієнтована на заповнення соціальних місць для
спеціалістів); багаторівнева – вертикальна (новітні
моделі залучення учнівської молоді до трудової діяльності). Для організації безперервної профорієнтаційної освіти важливими є стійкі якості особистості,
які можуть бути незалежними і залежними від зовнішнього впливу [2].
І. Вільш для вибору профіля майбутньої професійної діяльності виокремлює такі якості:
– відображуючий потенціал (вдосконалення
перцептивних і мнемічних процесів – технічний напрям);
– перетворюючий потенціал (вдосконалення
процесів мислення і уяви – гуманітарний напрям);
– хист (майстерність в певному виді діяльності,
як правило вибір здійснюється легко без роздумів)
[2].
Співвідношення характеру і якостей особистості
її професійним уподобанням і намірам може впливати на правильність вибору. До прикладу відображуючий потенціал впливає на професії які передбачають
швидке запам’ятовування детальної інформації та
подальше її використання в потрібний момент. Хист
забезпечує успіх у професіях які потребують ентузіазму, любові до того чим займаєшся, творчої уяви.
Суб’єкти профорієнтації в яких виражена одна якість
– це виконавці, в дві і більше – схильні до інтелектуальної праці [2].
Додаткова освіта, зокрема в соціально-культурних центрах служить на меті попередній адаптації
до специфіки професійної або вищої інклюзивної
освіти. Формами додаткової освіти для учнівської
молоді з обмеженими можливостями слугують –
лекції-бесіди, практичні семінари, наочні заняття,
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мотивуючі зустрічі (спілкування з тими хто до- фічне розташування; прийнятна фінансова можлисяг успіху у певному виді діяльності) тощо. Все це вість, пільги; наявність професіоналів своєї справи
визначає характер професійного самовизначення які власним прикладом стимулюють до діяльності та
учнівської молоді з особливими потребами пара- інші [13].
Висновки та перспективи подальших дослілельно з розмежуванням цільових установок видів і
джень. Аналіз матеріалів та наукових джерел дозвоформ [4, c.301-309; 7].
Проблема сучасної молоді в тому, що вона не ляє зробити висновки, що в соціально-культурних
достатньо підготовлена до нових політичних та со- центрах використовуються форми соціально-дозвілціально-економічних умов. Система уявлень про лєвої діяльності в позанавчальний час з метою пропрофесії зазнала неправильного тлумачення, від- фесійного самовизначення учнівської молоді з особулась переоцінка моральних цінностей, загальне бливими потребами. Впровадження сучасних форм
зниження культури. Багато хто з учнівської молоді соціально-культурної діяльності сприяє ефективносне знають ким хочуть стати в майбутньому. Це впли- ті форм дозвіллєвої діяльності в плані професійного
нуло на нові підходи, щодо професійної орієнтації, самовизначення особистості (засвоїти знання, сфорякі направленні на формування рефлексії здібностей мувати особистісно-професійні навички). Кожній
(пізнання діяльності яка подобається, вміння доби- професії відповідають свої власні особистісні проватися успіху у підготовці до професійного самовиз- фесійні якості, які проходять етапи – зацікавлення,
начення). Професійне самовизначення є динамічним намірів і вибору професії.
Система професійної підготовки учнівської
процесом формування основних ставлень до професійної діяльності, самореалізації духовно-фізичних молоді з особливими потребами виконує індивідуможливостей, формуванням професійних планів, алізовані та соціалізуючі функції. Найбільш ефективну перспективу професійного самовизначення
уявлення себе професіоналом [10].
На вибір професії учнівською молоддю з осо- учнівської молоді з особливими потребами мають
бливими потребами впливає безліч факторів, про- соціально-культурні центри, в тому числі центри ревідні з яких такі: поради батьків; поради вчителів абілітації.
Перспективами подальших досліджень є розспеціалізованих закладів освіти для дітей з фізичними вадами; порада однолітків, друзів, знайомих; ба- робка для соціально-культурних центрів ефективних
жання навчатися, здобувати фах поряд з такими «як програм професійного самовизначення молоді з ососам» − відчуття комфорту і розуміння; зручне геогра- бливими потребами.
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THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL CENTERS IN THE PROFESSIONAL SELF−DETERMINATION OF
YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
Abstract. The article considers aspects of socio-pedagogical strategies of professional self-determination of
students with special needs. It is determined that the work of specialized socio-cultural centers in which young
people could solve their social, psychological, medical and rehabilitation problems needs to be improved. The aim
of the article is to analyze the process of professional self-determination of young people with special needs and the
role of socio-cultural centers in it. Research methods used: analysis (interpretation of literary sources in order to
identify their essence), comparison (allows to establish common and distinctive features between objects, processes,
phenomena), generalization (allows to determine common properties in processes). It is established that the concepts
of continuous and additional education inﬂuence the professional and personal self-determination of students with
special needs. An analysis of the theoretical works of domestic and foreign scientists, which shows that the effective
professional self-determination of students with special needs, contributes to the improved work of specialized sociocultural centers. It is proved that the task of a teacher, a social worker is to help young students, including those with
disabilities, in choosing a well-thought-out, self-selected profession. The most effective inﬂuence on professional
self-determination can be exerted by socio-cultural activities − organized leisure, in leisure centers, which gives a
true opportunity for self-determination. It is determined that the model of professional self-determination is formed
on the basis of inclinations, interests of the subject which together with value orientations and level of interest lead to
the initial professional intention and further choice of profession. It is established that professional self-determination
is a dynamic process of formation of basic attitudes to professional activity, self-realization of spiritual and physical
opportunities, formation of professional plans, self-presentation as a professional. It is generalized that in social and
cultural centers forms of social and leisure activity in extracurricular time are used for the purpose of professional
self-determination of student’s youth with special needs.
Key words: inclusion; young people with special needs; professional orientation; professional self-determination;
socio-cultural centers.
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