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ВСТУП 



Актуальність дослідження. Профорієнтаційна робота є пріоритетним 

напрямом діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального 

закладу. Для ефективної профорієнтації важливо, щоб використовувані засоби і 

методи відповідали потребам учнівської молоді та сучасним суспільним 

вимогам. Зокрема, зараз  стали актуальними ідеї організації системи 

профорієнтації зурахуванням запитів ринку праці та виховання 

конкурентоздатної особистості майбутніх фахівців. Наразі на ринку праці стали 

потрібними активні, креативні, компетентні, рішучі люди, які захоплюються 

власною роботою. 

Н.Л. Отрощенко зазначає, що кардинальне реформування українського 

суспільства закономірно супроводжується змінами традиційних цінностей, 

ідеалів, взаємовідносин; втрачено минулі зв’язки між професійною освітою й 

професійною працею; зникла налагоджена  система  просвітницько-виховної  

роботи  школи  щодо  трудового  напряму виховання[45, с.194]. 

У здійсненні профорієнтаційної роботи спостерігається заміна  постійної  

цілеспрямованої  роботи  епізодичним  проведенням  взаємно  неузгоджених 

заходів, особливо на завершальному етапі навчання у старшій школі. Саме тому 

стає важливим планування кар’єри учнями ще під час навчання в ЗНЗ. А 

соціальний педагог – це фахівець, однією з функцій якого є профорієнтаційна 

діяльність, тому він повинен знати, яким чином допомогти учневі це зробити. 

Сьогодні в суспільстві існують протиріччя, які роблять дослідження цієї 

теми актуальним, а саме: 

- сучасний ринок праці вимагає підготовлених фахівців, котрі максимально 

швидко та легко можуть адаптуватися та стати корисними працівниками, але 

методи, форми та засоби профорієнтації, які використовуються в школі, не є 

особистісно-орієнтованими і не враховують потреб й інтересів учнів; 

- у старшій школі існує поділ навчальних класів за напрямами підготовки 

(профілізація), проте діагностика професійних нахилів і пізнавальних 

інтересівучнів не проводиться; 

- профорієнтаційна система включає в себе роботу і з молодшою ланкою 

школи, але методів і форм профорієнтаційноїроботи з молодшими школярами 



недостатньо, тому профорієнтаційна робота не є багаторівневою та 

комплексною. 

Охарактеризовані суперечності визначають актуальність теми 

магістерського дослідження «Планування кар’єри як соціально-педагогічна 

технологія ЗНЗ». 

Мета дослідження:охарактеризувати соціально-педагогічну технологію 

планування кар’єри учнів ЗНЗ. 

Завданнядослідження: 

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу щодо соціально-

педагогічних аспектів проблеми планування майбутньої кар’єри учнями ЗНЗ. 

2. Побудувати критеріально-показникову систему емпіричного 

дослідження уявлень учнів про планування кар’єри. 

3. Здійснити емпіричне дослідження уявлень про планування кар’єри 

учнями ЗНЗ. 

4.  Розробити соціально-педагогічну технологію планування кар’єри 

учнями ЗНЗ. 

Об’єкт дослідження: процес технологізації соціально-педагогічної 

діяльності у ЗНЗ. 

Предмет дослідження:планування кар’єри як інноваційна технологія 

профорієнтаційної діяльності соціального педагога ЗНЗ. 

Методи дослідження:теоретичні (аналіз наукової літератури з проблеми 

дослідження;  аналіз і синтез базових категорій дослідження – кар’єра, 

планування кар’єри,  успішна кар’єра, соціально-педагогічна технологія; 

проектування профорієнтаційної системи, що відповідає потребам ринку праці; 

моделювання системи критеріїв і показників вивчення уявлень учнів про 

майбутню професію; аналіз та синтез причинно-наслідкових зв’язків у 

контексті дослідження; узагальнення висновків дослідження); емпіричні 

(анкетування, проективний малюнок, аналіз документів). 

Теоретичні засади дослідження:поняття«кар’єра» досліджується з 

позицій багатьох галузей знань, а саме: психології (мотивації вибору професії 

присвячено чимало наукових праць Н.Г. Алексєєв, В.В. Барабанова, 



Д.Ю. Грищенко, Н.А. Дунайцева, Е.Ф. Зеєр; теоретичні та практичні аспекти 

проблеми вибору професії досліджували Н.Н. Захаров, Є.О. Клімов, 

М.С. Пряжніков), педагогіки (аспекти впливу батьківської родини виявлялися 

Е.К. Зав’яловою, В.І. Крюковою), соціології (М.П. Лукашевич,  Д. Сьюпер, Я. 

Щепанський), менеджменту (М.В. Удальцова, М.В. Туленков, Л.В. Балабанова) 

та ін. 

Наукова новизна дослідження: вперше побудовано технологію діяльності 

соціального педагога, спрямовану на вирішення протиріч, які існують в 

сучасній профорієнтаційній системі ЗНЗ; спроектовано критеріально-

показникову систему вивчення уявлень учнів про майбутню професію та 

кар’єру; подальшого розвитку набули положення про технологізацію  

профорієнтаційної роботи соціального педагога; значення соціально-

педагогічних технологій в профорієнтаційній роботі.  

Практичне значення дослідження: висновки роботи доцільно 

використовувати при організації профорієнтації в ЗНЗ; при реалізації 

тренінгових програм, спрямованих на підвищення  уявлень учнів про кар’єру. 

Апробація:результати проведеного дослідження були описані в науковій 

роботі та подані на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 н.р., ІІ 

Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових 

робіт із соціальної педагогіки. 

Публікації за темою дослідження.  ЩурС.В.  

ВпливЗМІнапрофесійнийвибірстаршокласників / С.В. Щур //  

Актуальніпроблемисоціальноїсфери : 

[збірникнауковихробітвикладачівістудентів / зазаг. ред. Н. П. Павлик]. – 

Житомир :Вид-воЖитомирського державного університетуіменіІвана Франка, 

2013. – С. 181 – 182. 

ДіяльністьсоціальногопедагогаЗНЗщодоплануванняучнямикар’єри / С. В. 

Щур //  Актуальніпроблемисоціальноїсфери : 

[збірникнауковихробітвикладачівістудентів / зазаг. ред. Н.П. Павлик]. – Житомир 



:Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 

70 – 72. 

Структура дослідження.Робота складається зі вступу, трьох  розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної 

літератури (72 найменувань, з них 7 − англійською мовою) та додатків (7 

найменувань). Загальний обсяг роботи становить 107 сторінок 

  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Аналіз психолого-педагогічної літератури та законодавчих актів дав 

можливість розкрити теоретичні аспекти кар’єри, стратегії успішної кар’єри, 

психолого-педагогічних чинників, що змушують особу планувати та будувати 

кар’єру дають уявлення про проблему, розширюють межі її використання, 

показують зв’язки з іншими науками. Нам вдалося визначити місце соціального 

педагога в системі профорієнтації. Завдання соціального педагога − познайомити 

учнів з освітніми, професійними установами, переліком пропонованих професій; 

вивчити потреби ринку праці з обраної професії, допомогти учневі визначити 

свої індивідуальні схильності, здібності, траєкторію подальшого освітнього 

шляху. Новим і актуальним поняттям в сучасній системі профорієнтації є 

поняття «кар’єра». Кар’єра – це індивідуально-усвідомлена послідовність 

відносин і поведінки, пов’язаних із просуванням у професійній сфері. 

2. Критеріально-показникова система, що побудована нами задля 

оцінки уявлень про планування кар’єри включає 3 критерії: гносеологічний 

критерій вказує на рівень знань учнів про світ професій, ринок праці, кар’єру та 

етапи її планування;  мотиваційний критерій демонструє цінності та чинники, 

котрі виступають вирішальними в трудовій сфері; діяльнісний критерій вказує 

чи готова особа діяти задля бажаного рівня успіхів в кар’єрі. І залежно від 

сукупності цих критеріїв можна вважати рівень уявлень високим, середнім або 

низьким. 

3. Проведене нами емпіричне дослідження готовності до планування 

кар’єри учнями ЗНЗ дає можливість прослідкувати такі залежності: 

- динаміку формування уявлень про кар’єру за віком – зі збільшенням віку 

опитуваних уявлення ставали на вищий рівень порівняно з попереднім, хоча в 

учнів 11 класів спостерігалася певна абстрактність цілей порівняно з учнями 8 

класу; 

- формування уявлень учнів про кар’єру залежно від професії батьків. За 

цією ознакою вдалося простежити три основні закономірності: учні обирають 

схожі професії з професіями батьків,  чим вищий щабель займають в 

професійній сфері батьки, тим менш сформовані уявлення у дітей, 



невлаштованість професійного життя батьків може стати причиною не 

сформованості уявлень учнів про професію та планування кар’єри;                           

- залежність формування уявлень за ґендерною ознакою − вдалося 

простежити, що дівчатам важче ідентифікувати себе з представниками 

професій і рівень уявлень про планування кар’єри нижчий ніж у хлопців.    

Отож, можна сказати, що уявлення учнів, незалежно від віку, є 

посередніми і вимагають цілеспрямованої кваліфікованої допомоги соціального 

педагога як фахівця, котрий виконує профорієнтаційну роботу в умовах ЗНЗ.      

4. На основі проаналізованого теоретичного матеріалу та проведеного 

нами дослідження нами була побудована соціально-педагогічна технологія 

планування кар’єри учнями ЗНЗ. Технологія включає 4 етапи: інформаційно-

просвітницький етап необхідний для того, щоб сформувати в учнів уявлення 

про світ професій, вимоги до фахівця, навчальні заклади, ринок праці; 

діагностичний етап дає змогу за допомогою інструментарію визначити 

інтереси, нахили та здібності, етап цілепокладання дає можливість учневі на 

основі отриманих знань на попередніх двох етапах поставити цілі, вказати 

критерії оцінки успішності, спланувати свою подальшу діяльність;  діяльнісний 

етап являє собою безпосереднє практичне втілення кроків кар’єри.Технологія 

наповнена методами та формами, які дають змогу максимально ефективно 

використовувати її в роботі соціального педагога. 
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