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АНОТАЦІЯ 
Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Професійна соціалізація молоді» 

Мєрєт Людмили Іванівни 
 

Актуальність теми. Однією з найгостріших проблем сьогодення є професійне 
самовизначення сучасної молоді. Її наслідком є дисбаланс в наявних трудових ресурсах і 
потребами ринку праці, що стає причиною безробіття та інших деструктивних соціально-
економічних процесів, в які втягнута не тільки сама молодь, а й усе суспільство в цілому. 

Мета і задачі дослідження.   Основною метою магістерської роботи є дослідження 
питань  професійної соціалізації молоді. 

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення наступних 
завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: 

- висвітлити питання професійної соціалізації молоді як нагальної проблеми 
сьогодення; 

- розглянути сучасні проблеми професійної соціалізації молоді; 
- розглянути державне регулювання ринку праці молоді в Україні; 
- проаналізувати професійну орієнтацію молоді на прикладі ДНЗ «Тарутинський 

професійний аграрний ліцей». 
Об’єктом дослідження є українська молодь як рушій суспільних змін у 

державі. 
Предметом дослідження є професійна орієнтація молоді як предмет державної 

політики. 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи є 

фундаментальні концепції теорії державного  управління, наукові положення в галузі 
професійної орієнтації молоді, класичні підходи до профорієнтаційної діяльності в 
системі соціально-економічних пріоритетів життєзабезпечення сучасної людини, роботи 
з вдосконалення державного регулювання професійної орієнтації молоді. 

Інформаційною базою виступають нормативно - законодавчі акти України, 
статистичні дані  ДНЗ «Тарутинський професійний аграрний ліцей», наукові публікації 
вітчизняних і зарубіжних вчених, інформація електронних Інтернет-ресурсів. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В магістерській 
роботі висвітлені питання професійної соціалізації молоді як нагальної проблеми 
сьогодення,  сучасні проблеми професійної соціалізації молоді, розглянуто державне 
регулювання ринку праці молоді в Україні, проаналізовано професійну орієнтацію молоді 
на прикладі ДНЗ «Тарутинський професійний аграрний ліцей». 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 
застосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та рекомендації можна 
застосовувати для подальшого дослідження професійної орієнтації молоді в ДНЗ 
«Тарутинський професійний аграрний ліцей». 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 96 сторінок,  
таблиць – 7, рисунків – 1. 

Перелік ключових слів: професійна соціалізація, практичний досвід, професійна 
діяльність, практика студентів, працевлаштування випускників.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme of « Professional socialization of young people» 

Mieriet Liudmyla 
 

Actuality of theme. One of the most pressing problems of today is the professional self-
determination of modern youth. Its consequence is an imbalance in the available labor resources 
and labor market needs, which causes unemployment and other destructive socio-economic 
processes that involve not only the youth themselves but also the whole of society as a whole. 

Aim and research tasks. The main purpose of the master's thesis is to study the issues of 
professional socialization of young people. 

Achieving this goal led to the need to consider and solve the following problems of 
theoretical and practical nature, namely: 

- to highlight the issues of professional socialization of youth as a pressing problem 
today; 

- to consider modern problems of professional socialization of youth; 
- to consider state regulation of youth labor market in Ukraine; 
- to analyze the professional orientation of young people on the example of the State 

Educational Institution “Tarutyn Professional Agrarian Lyceum”. 
A research object is Ukrainian youth as a driving force for social change in the country. 
The article of research is is the professional orientation of youth as a subject of public 

policy. 
Research methods. Theoretical and methodological basis of the work are fundamental 

concepts of the theory of public administration, scientific provisions in the field of vocational 
orientation of young people, classical approaches to vocational guidance in the system of socio-
economic priorities of life support of modern people, work on improving the state regulation of 
professional orientation. 

The information base is normative - legislative acts of Ukraine, statistical data of the 
State Educational Institution “Tarutinsky Agrarian Lyceum”, scientific publications of domestic 
and foreign scientists, information of electronic Internet resources. 

Results, their novelty, theoretical and practical value. The master's work covers the 
issues of professional socialization of youth as an urgent problem of today, modern problems of 
professional socialization of youth, examines the state regulation of the youth labor market in 
Ukraine, analyzes the professional orientation of young people on the example of the Tarutinsky 
Professional Agrarian Lyceum. 

Recommendations are in relation to drawing on the results of work with pointing of 
industry of application. The formulated and substantiated provisions and recommendations can 
be applied to further study the vocational guidance of young people at the Tarutyne Professional 
Agrarian Lyceum. 

Structure and volume of work. Work consists of entry, three divisions, conclusions, list 
of the used sources. A complete volume of text of master's degree work is 96 pages,  tables - 7, 
pictures - 1. 

Key words: professional socialization, practical experience, professional activity, 
practice of students, employment of graduates. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Профорієнтація являється одним з найважливіших 

і в той же час одним з найскладніших рішень в житті людини. 

Найважливішим атрибутом успішної людини є чудова освіта і високі темпи 

розвитку в обраному професійному напрямку. З кожним роком вибір 

професії стає все складніше: деякі з них стають менш актуальними і 

затребуваними, на зміну приходять нові професії майбутнього, різноманіття 

яких часом дивує. Перехід до ринку праці не тільки вніс корективи, але і 

істотно змінив підходи до розробки теорії і практики професійного 

самовизначення молоді. Справа в тому, що в умовах жорсткого ринку не всі 

працівники будуть мати постійно оплачувану роботу протягом всього 

трудового життя, тим більше пов'язану з однією і тією ж професією і 

спеціальністю. Вибір професії - це особистісно-значуща проблема: це вибір 

способу життя, шляхи розвитку, вибір долі. 

Однією з найгостріших проблем сьогодення є професійне 

самовизначення сучасної молоді. Її наслідком є дисбаланс в наявних 

трудових ресурсах і потребами ринку праці, що стає причиною безробіття та 

інших деструктивних соціально-економічних процесів, в які втягнута не 

тільки сама молодь, а й усе суспільство в цілому. 

Перед багатьма випускниками шкіл постає проблема вибору шляху 

підготовки до майбутньої професії. Часто професійний навчальний заклад 

вибирається випадково. Тому особливого значення набуває система 

професійного самовизначення і професійних орієнтацій, спрямована на 

адекватну оцінку своїх можливостей і здібностей, а також співвідношення їх 

з громадськими запитами. Сьогодні пошук свого місця в світі професій в 

ранній юності набуває особливого змісту. 

Сьогодні, у зв'язку з оновленням виробничих потужностей і стрімко 

розвиваючою технологічністю виробництва, а також динамічністю 



 

соціальних процесів, наукові дослідження вчених все частіше присвячені 

процесам професійної соціалізації майбутніх фахівців. 

Механізм соціалізації студентської молоді в контексті її професійної 

підготовки розглядався в працях таких вчених: А.Ф. Амірова, Н.Ф. 

Голованова, Е.Ф. Зеер, І.С. Кон, А.В. Мудрика, А.Д. Сазонова, Е. Ш. 

Хамітова, А. Маслоу, Дж. Міда і ін. Наукові роботи Е.П. Белінської, О.А. 

Тіхомандріцької, І.А. Зимової, І.Л. Галяміна, А.В. Мудрик, О.І. Ковальової, 

В.А. Сластенина, Т.Д. Марцинковського і ін. мають визначальний вплив на 

нинішній стан проблеми професійної соціалізації. 

Об'єктом магістерської роботи є українська молодь як рушій 

суспільних змін у державі. 

Предмет - професійна орієнтація молоді як предмет державної 

політики. 

Основною метою магістерської роботи є дослідження питань  

професійної соціалізації молоді. 

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення 

наступних завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: 

- висвітлити питання професійної соціалізації молоді як нагальної 

проблеми сьогодення; 

- розглянути сучасні проблеми професійної соціалізації молоді; 

- розглянути державне регулювання ринку праці молоді в Україні; 

- проаналізувати професійну орієнтацію молоді на прикладі ДНЗ 

«Тарутинський професійний аграрний ліцей». 

Сформульовані та обґрунтовані положення та рекомендації можна 

застосовувати для подальшого дослідження професійної орієнтації молоді в 

ДНЗ «Тарутинський професійний аграрний ліцей». 

 

 

 

 



 

ВИСНОВКИ 

 

 За результатами магістерської кваліфікаційної роботи можна зробити 

наступні висновки. 

1. Нинішня політична ситуація в Україні вимагає нових підходів до 

молодіжної політики. Постає питання виховання національно свідомої 

молоді, яка б завтра змогла повести нашу державу по шляху будівництва, 

суверенної, правової, міцної у військовому та економічному сенсі держави. 

Значну роль у вихованні підростаючого покоління покликані відігравати 

молодіжні організації. І саме тому протягом останнього часу відбувається 

відродження національних організацій молоді України, які активно діяли 

колись в нашій країні та за її межами серед кіл української еміграції. 

2. Проблеми, які притаманні українському суспільству в період 

суспільно- політичних трансформацій, формують специфічні довготривалі 

стратегічні життєві установки і ціннісні орієнтації, і в першу чергу це 

впливає на молодь.  

3. Створення сприятливих економічних та соціальних умов для 

особистого зростання молодих людей, формування їх творчої активності, 

здібностей, навичок повинно бути основою державної молодіжної політики, 

центром уваги всіх соціальних інститутів суспільства. Головний висновок 

полягає в тому, що наміри молодих людей певною мірою залежать від їх 

соціального самопочуття, емоційного стану; крім зовнішньополітичних умов 

на формування індивіда впливає також побут, психологічні підвалини 

соціалізації людини, те, що молодь є передовою групою суспільства, яка 

визначає зміст і характер сьогоднішнього та завтрашнього розвитку 

українського суспільства. 

4. Перехід до постіндустріального суспільства, розвиток економіки 

знань, розвиток євроінтеграційних процесів, зростання вимог національного 

та світових ринків праці до  професійної мобільності людей спричиняють 

гостру необхідність в удосконаленні профорієнтаційної роботи. Вивчення 



 

європейського досвіду професійної орієнтації дає змогу стверджувати, що 

загальними вимогами до фахівців є: мобільність; уміння пристосовуватися 

до нових умов праці та вимог ринку праці; знання іноземних мов; володіння 

комп’ютерними технологіями; готовність навчатись впродовж життя, 

постійно підвищувати свою кваліфікацію, відповідальність, навики 

спілкування, готовність приймати рішення, вміння працювати в команді, 

лідерство, гнучкість, креативність. Освіта, професійні знання відіграють 

значну роль у забезпеченні зайнятості в ринкових умовах, що потребує 

відповідної професійної підготовки, заснованої на науково обґрунтованій 

системі професійної орієнтації. В Україні доцільно активніше вивчати та 

впроваджувати досвід профорієнтації європейських    країн.     

5. Для покращення профорієнтаційної роботи потрібно в умовах 

профільного навчання готувати учнів до оволодіння інтегрованими 

професіями, ознайомлювати з можливостями перекваліфікації, професійного 

та кар’єрного зростання, запровадити у школах курси, які ознайомлювали б 

учнів зі світом професій. 

6. Рішенням проблем професійної соціалізації могло б стати соціальне 

партнерство виробничої сфери та освітньої організації в частині професійної 

підготовки фахівців. Спільна розробка нормативної та навчально-методичної 

документації, визначення структури та змісту навчання, система 

наставництва, участь виробничників в освітньому процесі та практика 

студентів на майданчиках соціального партнера в умовах діючого 

виробництва - чинники, що впливають на успішність процесу професійної 

соціалізації студентів, що реалізуються в системі взаємовигідного та 

рівноправного соціального партнерства. 

7. Поєднання інтересів роботодавців, підприємств і освітніх організацій 

в частині навчання кадрів сприяє забезпеченню успішної професійної 

соціалізації студентів ще на етапі навчання, сформованості особистісних 

якостей і високому рівню професійної підготовки. 
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