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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 

викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 

Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 

 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 

 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 

 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 

 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 

 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 

 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 

  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 

 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 

Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 

Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 

Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 

Будьте здоровими та щасливими! 
 

З повагою, Надія Павлик. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ  
ЩОДО ПЛАНУВАННЯ УЧНЯМИ КАР'ЄРИ 

 

Наразі 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. 

Метою статті є висвітлення уявлень учнів ЗНЗ про майбутню кар’єру. 
Слово «кар'єра» (франц. сarriere) означає успішне просування в суспільній, 

службовій, науковій й інших видах діяльності; рід занять; професію [1, c. 28]. 
Для експериментального дослідження уявлень учнів ЗНЗ про планування кар’єри 

ми використовували опитувальник, який розробили самостійно, проективний малюнок 
«Я − професіонал» та метод аналізу документів (класного журналу). Опитування 
проводилося серед учнів 4, 8, 11 класів Житомирської міської гуманітарної гімназії, 
загалом було опитано 46 респондентів. 

У нашому дослідженні ми мали на меті проаналізувати такі соціально-педагогічні 
характеристики профорієнтації: динаміку формування уявлень про кар’єру за віком; 
формування уявлень учнів про кар’єру залежно від професії батьків; залежність 
формування уявлень за ґендерною ознакою. 

Уявлення учнів про кар’єру з віком видозмінюються і це вдалося прослідкувати 
під час дослідження. Учням 4-го класу було важко дати визначення поняттю «кар’єра», 
найчастіше зустрічалося визначення «робота». В той же час учні молодшої ланки 
школи на питання «Ким себе бачите через 10 років» вказували частіше за все 
конкретні професії. Малюнки дають зрозуміти, що уявлення у дітей про професії дуже 
загальні і включають в себе візуальні прояви професії, деякі малюнки важко 
ідентифікувати з будь-якою професією (принцеса, дівчинка з квітами). 

Учням середньої ланки (8 клас) значно легше давалось визначення «кар’єри», у 
визначенні з’явилися дієслова (просуватися, рухатися, досягати), що вказують на 
новий етап розвитку уявлень про планування кар’єри. Учні вважають, що досягнути 
успіху в професії може той, хто гарно навчається, здобуває оцінки. Цікавою 
особливістю є те, що найбільше кореляційний зв’язок між професіями і фінансовим 
забезпеченням спостерігається у відповідях на опитувальник та у малюнках підлітків. 
Це може свідчити про зростання у старших підлітків інтересу до матеріального 
забезпечення і абстрактних уявленнях про доходи, заробітну плату представників 
різних професій (протиріччя виникають при аналізі малюнків, на яких зображені 
матеріальні блага та професіями, які вказують учні). 

Учні старшої школи дають поширене визначення поняття «кар’єра», часто 
зустрічається ознака «успішна», що вказує на бажання досягти певного рівня розвитку 
в своїй діяльності. Учні вказують, що для кар’єри потрібна вища освіта. 
Прослідковується кореляційний зв’язок між професіями і фінансовим забезпеченням. 
На питання про уявлення себе в майбутньому, учні вказують абстрактні відповіді 
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(успішною, забезпеченою, щасливою людиною, яка задоволена своєю роботою). Це 
може свідчити про те, що до вирішального моменту вибору навчального закладу, 
подальшого планування кар’єри учні підходять з несформованими цілями, 
уявленнями про свою подальшу діяльність. 

Дослідження зв’язку сформованості уявлень учнів про побудову кар’єри від 
специфіки роботи батьків дає можливість прослідкувати такі основні закономірності: 
- учні обирають професії подібні до професій батьків (лікар, міліціонер, приватний 
підприємець, вчитель); 
- обернена динаміка – чим вищий соціальний щабель займають батьки, тим менше 
сформовані уявлення учнів про професію та подальше планування кар’єри; 
- невлаштованість професійної сфери батьків (або одного з них) часто тягне за 
собою середній або низький рівень уявлень про планування кар’єри дитиною. 

Залежність уявлень від ґендерних ознак спостерігається на всіх вікових етапах 
розвитку, які ми аналізували. Хлопчики конкретно висловлюють свої думки про 
планування кар’єри, вказують більш конкретні професії, малюнки ж їх мають ознаки, 
які достовірно вказують на професію (уніформа, зброя, інструменти, автомобіль). 
Дівчатка використовують абстрактні визначення «професія, яка б мені подобалася; те, 
чим мені б хотілося займатися» − це може свідчити про випадковість вибору професій. 
У малюнках дівчата зосереджують увагу на передачі зовнішніх ознак (волосся, макіяж, 
підбори, прикраси), а вияви професії простежуються менше. Це може бути викликаним 
багатьма чинниками: ґендерними стереотипами в мові та ЗМІ, навчальними 
програмами, які стереотипізують уявлення про розподіл ролей, радянськими 
підходами до профорієнтації та традиційним типом розподілу обов’язків в родинах 
учнів. 

Використовуючи результати проведеного нами дослідження, були розроблені 
методичні рекомендації соціальному педагогові при організації профорієнтаційної 
роботи: 
- впроваджувати заняття з планування кар’єри, починаючи з молодшої ланки школи. 
Наприклад: бесіди про працю, професії, ділові ігри, театр професій, свята професій, 
діагностики; 
-  у підлітковому віці направляти профорієнтаційну діяльність на актуалізацію 
позитивних мотивів вибору професії та планування кар’єри (адже дослідження 
показало в підлітків переважання матеріальних мотивів). В підлітковому віці дієвими є 
тренінгові заняття «Цілепокладання», «Сам планую, сам будую», геокешинги 
«Відшукати своє», «Станції кар’єри»; 
-  якщо ж діяльність соціального педагога в молодшій школі та в підлітковому віці 
мала успішні результати, то в старшому шкільному віці школярі просто коректують 
власні кар’єрні плани відносно до вимог сучасного ринку праці, а соціальний педагог 
надає в цьому допомогу; 
- соціальний педагог проектує профорієнтаційну роботу не тільки з учнями, а й 
залучає батьків, котрі безпосередньо впливають на вибір дитини (консультування 
батьків про те, як їхні успіхи/невдачі в професійній сфері впливають на майбутню 
кар’єру дітей, надання допомоги по працевлаштуванню); 
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- використання в роботі сучасного досвіду впровадження ґендерночутливих занять, 
профорієнтаційних тижнів, вправ для активізації учениць в процесі планування кар’єри 
(наприклад «Жінки-професіонали», «Та, що створила історію», «Зйомки майбутнього» 
та ін.). 

Використання запропонованих рекомендацій соціальним педагогом ЗНЗ дасть 
можливість підвищити рівень уявлень учнів про професії та процес планування 
кар’єри. 
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