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Найбільш пріоритетною сферою в XXI столітті стає освіта як галузь, що
охоплює знання, забезпечує індивідуальний розвиток людини. Завдання школи –
спрямувати молодь на досягнення певного освітнього рівня та допомогти у виборі
подальшої професійної діяльності. Для того, щоб бути економічно розвиненою
державою, Україна має вивести освіту на належний рівень. Це неможливо без
вивчення

і

використання

інноваційного

досвіду

різних

країн,

зокрема

Великобританії, яка має певні напрацювання та позитивні результати в цій сфері.
Зважаючи

на

актуальність

проблеми,

фахівцями
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України

ім. В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний список
„Професійна орієнтація учнів середніх навчальних закладів у Великобританії”.
Список охоплює 27 документів. Хронологічні рамки дібраного матеріалу – 2002–
2013 рр.
Список розрахований на наукових працівників, аспірантів, вчителів та
вихователів, студентів, які готують наукові роботи, бібліотечних працівників, а
також для всіх, хто зайнятий у сфері профорієнтаційної роботи з дітьми.
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