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Реферат
Розвиток суспільства докорінно змінився внаслідок  радикальних

соціально-економічних і суспільно-політичних перетворення, що
відбуваються в Україні. Ринкова економіка, ринок праці, зміни в системі
освіти й  інші об'єктивні фактори вплинули на підготовку молоді до вибору
професійного шляху. При цьому форми й методи психолого-педагогічного
забезпечення цього процесу суттєво не змінилися і не відповідають вимогам
сьогодення. Одним з перспективних варіантів подолання протиріччя між
застарілими формами й методами психолого-педагогічного забезпечення
підготовки учнівської молоді до вибору й реалізації освітньо-професійної
траєкторії й необхідністю насичення ринку праці конкурентоспроможними,
професійно мобільними фахівцями є створення системи консультування для
професійної кар'єри.  Метою створення системи кар'єрного консультування
учнів ПТНЗ є забезпечення вибору учнями професійної кар'єри на основі
збалансування особистісних інтересів і потреб ринку праці у кваліфікованих
конкурентоспроможних кадрах, і проектування ними освітньо-професійної
траєкторії.

Консультування для кар'єри (кар'єрне консультування) є інструментом
подолання внутрішнособистісних конфліктів професійного самовизначення й
професійного розвитку. Його зміст, форми й методи повинні відповідати
особливостям особистісного й професійного розвитку людини, що й визначає
вимоги до системи кар'єрного консультування на етапі професійної
підготовки з урахуванням особливостей її здійснення у системі професійно-
технічної освіти. Проектування педагогічної системи кар'єрного
консультування учнів закладів професійної освіти передбачає моделювання
системи, яка включає такі основні елементи: ієрархію цілей, організаційне
середовище, теоретико-методичне забезпечення, технології кар'єрного
консультування, педагогів як модераторів процесу кар'єрного розвитку учнів,
інформаційне забезпечення консультування з питань кар'єри тощо. Оскільки
ефективність педагогічної системи визначається якісними і кількісними
змінами  певного показника, то для системи кар'єрного консультування таким
може слугувати рівень розвитку кар'єрної компетентності учнів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна кар'єра, кар'єрне консультування,
система кар'єрного консультування для учнів установ професійно-технічної
освіти, кар'єрна компетентність.



Актуальність дослідження. Особливості розвитку сучасного
суспільства зумовлюють необхідність трансформації вимог до підготовки
молоді у системі професійно-технічної освіти. В умовах динамічного ринку
праці випускнику професійно-технічного навчального закладу недостатньо
набути лише професійної компетентності, йому також потрібно визначитися
з подальшою професійно-освітньою траєкторією, набути навичок
працевлаштування, сформувати бажаний та досяжний образ власного
професійного майбутнього тощо. Однією з характеристик успішності
суб’єкта в професійній сфері є професійна кар’єра, а вибір напряму
професійної кар’єри є одним з наважливих життєвих рішень молодої людини.
Підготовка учня ПТНЗ до вибору й реалізації професійної кар’єри передбачає
створення певної системи, яка б забезпечувала психолого-педагогічний
супровід зазначеного процесу.

Мета статті: розкрити теоретичні засади проектування системи
консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних
навчальних закладів.

Аналіз результатів останніх досліджень. Комплекс психолого-
педагогічних проблем, пов’язаних з підготовкою учнівської молоді до вибору
й реалізації професійної кар’єри стала предметом наукової рефлексії
відносно недавно. Дослідження феномену професійної кар’єри
багатоаспектні і здійснюються за такими основними напрямами: кар’єрний
розвиток особистості (А. Деркач, Е. Зеєр, А. Маркова, В. Орлов та ін.);
мотивація кар’єри (А. Кібанов, В. Лозовецька, Е. Шейн та ін.); фактори, що
обумовлюють успішність професійної кар’єри (А. Деркач, М. Сафонова,
А. Соколова та ін.); підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації
професійної кар’єри (С. Алєксєєва, С. Варюшкін, С. Осипов, І. Янченко та
ін.) тощо. Проте, дослідження проблеми створення системи консультування з
професійної кар’єри у вітчизняній психолого-педагогічній літературі
висвітлена недостатньо повно, що обумовило вибір теми статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення теоретичних
основ проектування системи консультування учнів ПТНЗ потребує
дослідження основних дефініцій, пов’язаних з даною проблематикою, а саме:
«педагогічне проектування», «педагогічна система», «професійна кар’єра»,
«консультування з професійної кар’єри».

Принагідно зазначимо, що у вітчизняних дослідженнях кар’єру
розглядали спочатку у вузькому розумінні цього слова, а саме: як поділений
на певні проміжки життєвий шлях людини, пов’язаний із її працею; як
успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової чи іншої
діяльності, як рід занять, як професію; як послідовність і комбінацію ролей,
які людина виконує упродовж життя; як послідовність посад, що обіймає
співробітник в одній організації, загалом – як динаміку становища й
активності людини в трудовій сфері. Останнім часом все частіше
застосовується підхід щодо розгляду кар’єри як у більш широкому значенні,
ніж праця або професія. За такого підходу кар’єру розглядають як стиль



життя, що поєднує послідовність професійної та інших видів діяльності, до
виконання яких людина причетна впродовж усього життя.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень із проблем професійної
кар’єри дає можливість, по-перше, виокремити фактор суб’єктивного
ставлення людини до власної кар’єри (рефлексивне усвідомлення людиною
професійного середовища й самої себе); по-друге, усвідомити сутність
кар’єри як процесу самореалізації та саморозвитку особистості. Таким
чином,  дослідники визначають кар’єру як:

– явище професійної діяльності, що відображає послідовність щаблів,
що обіймаються, у виробничій, соціальній та майновій сферах [1];

– послідовність робіт, що виконуються людиною впродовж життя,
просування в організаційній ієрархії [15];

– індивідуально усвідомлену позицію та поведінку, пов’язане з
трудовим досвідом і професійною діяльністю [14];

– як серію ролей, які виконує людина, вибір яких і досягнення у них
успіху детерміновані частково настановами, інтересами, цінностями тощо, а
частково прийдешнім досвідом та очікуваннями в майбутньому [8];

– лонгітюдний процес вибору, набуття особою певної професії й
самореалізації у ній, для якого притаманна його незавершеність у плані
безперервної професіоналізації особистості впродовж всього активного
трудового життя, яка передбачає постійне підвищення її фахового рівня, а
часом допускає і зміну професії [11];

– цілеспрямований процес і результат формування життєво-
професійної траєкторії людини [16] тощо.

Професійна кар’єра є динамічним процесом, що передбачає як
особистісний, так і професійний розвиток людини. В організаційному аспекті
кар’єра – це цілеспрямоване професійне зростання, розширення професійної
компетентності, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди,
пов’язаних із якістю діяльності працівника; в особистісному аспекті – як
суб’єктивно усвідомлені власні судження людини щодо професійного
майбутнього та ставлення до нього, очікувані шляхи самовираження у праці і
задоволення нею, індивідуально усвідомлені позиція і поведінка, пов’язані з
професійним досвідом людини; в соціальному аспекті  як уявлення щодо
кар’єрних маршрутів і шляхів досягнення успіхів, із точки зору суспільних
потреб і цінностей у професійній діяльності [9]. Принагідно зауважимо, що
ряд дослідників (А. Деркач, Д. Ладанов А. Маркова, Є.Могільовкін,
І. Янченко та інші) визначають професійну кар’єру через характеристики,
притаманні педагогічним процесам (рефлексія, саморозвиток, самореалізація,
самооцінка, Я-концепція, ціннісні орієнтації тощо) і такими, що формуються
й розвиваються під його впливом. За такого підходу під професійною
кар’єрою розуміється цілеспрямований, педагогічно керований процес,
результатом якого є формування професійно-освітньої траєкторії людини, що
включає прагнення до професійного успіху й самореалізації, накопичення й
розвиток професійних компетенцій і який супроводжується рефлексивним
баченням себе та свого місця у системі професійних відносин згідно із



усталеною у суспільстві системою цінностей.
Словоформа «консультування з професійної кар’єри» відносно недавно

введено до вітчизняного педагогічного дискурсу, а як її синоніми досить
часто використовуються «консультування для кар’єри», «кар’єрне
консультування», «консультування з питань кар’єри» тощо. Кар’єрне
консультування спрямоване на подолання внутрішньо-особистісних
конфліктів професійного самовизначення та професійного розвитку. Воно
може реалізуватися шляхом розвитку психологічної компетентності,
розроблення альтернативних сценаріїв професійного життя, підвищення
професійної активності, створення оптимістичної професійної перспективи,
посилення «авторства» професійного життя, визначення нових смислів
професійної діяльності, узгодження амбівалентних установок і стосунків,
постійного підвищення кваліфікації, зниження рівня домагань,
самозбереження професійної цілісності особистості, передбачення можливих
ризиків, обумовлених змушеним звільнення або зміною професії,
попередження можливих деформацій, криз професійного розвитку тощо [4].

У цілому, кар’єрне консультування охоплює: процес визначення цілей
професійної діяльності людини, які вона прагне досягти; консультації з
питань стратегії пошуку роботи; консультування з питань складання
індивідуального плану професійного розвитку і кар’єрного зростання;
розроблення конкретних освітньо-професійних маршрутів (траєкторій), за
якими людина зможе успішно реалізувати кар’єрні плани; допомогу у виборі
галузі можливих професій, формулюванні професійних цілей і визначенні
шляхів їх досягнення в умовах поточної ринкової ситуації; складання
профілю компетенцій майбутнього фахівця, складання резюме, підготовка до
співбесіди з майбутнім роботодавцем; проведення тестувань і діагностик
професійних і особистісних якостей, рівнів їхнього розвитку, схильностей,
встановлення «Я-концепції», сприяння розвитку здатності до самопізнання,
рефлексії, самооцінки тощо [16].

Наразі в кар’єрному консультуванні поширено трейд-факторний підхід,
заснований на принципі відповідності здібностей (схильностей і задатків)
людини діяльності, яку вона виконує. Другий підхід – психодинамічний, що
ґрунтується на працях Г. Роу про значущість несвідомої мотивації й
задоволення емоційних потреб. Третій підхід у кар’єрному консультуванні
заснований на теорії розвитку кар’єри (Д. Сьюпер, Е. Гінзберг). Відповідно
до нього розвиток кар’єри людини – це процес реалізації її «Я-Концепції». У
кар’єрному консультуванні використовують комплексний підхід, що поєднує
в собі як зазначені вище підходи, так і інші способи орієнтування
майбутнього фахівця у проектування професійної кар’єри.

За кордоном вивчення феномену кар’єри розпочалося у другій
половині минулого сторіччя і з 70-х рр. У деяких країнах (США, Велика
Британія, Франція тощо) започаткувалося створення спеціалізованих служб,
що надавали послуги з кар’єрного консультування. Сьогодні вони
використовують переважно мережеву модель (networking model) організації
консультування. Вона передбачає реалізацію у процесі кар’єрного



консультування широкої взаємодії учнів, консультантів, роботодавців,
викладачів, адміністрації навчального закладу тощо за умови активного
використання відповідних інформаційних ресурсів [5]. Якщо у попередніх
моделях організації центрів консультування увагу було акцентовано на
наданні фахівців для консультування, то сучасні кар’єрні центри спрямовані
на надання учням доступу до різних інформаційних баз даних. За такого
підходу від учнів очікують активної участі у розвитку власної кар’єри
шляхом формування відповідних компетентностей.

При створенні педагогічної системи однією з провідних проблем є
визначення показника або сукупності показників, кількісні та якісні зміни у
яких дозволяли би робити висновки щодо ефективності її функціонування.
Ми вважаємо, що як такий показник доцільно використовувати кар’єрну
компетентність. Зазначимо, що поняття «кар’єрна компетентність» у
науковому дискурсі вживають відносно недавно. Аналіз досліджень із
означеної проблематики (С. Осипова, Т. Тодишева, І. Янченко та ін.)
дозволяє розглядати кар’єрну компетентність як інтегративну якість
особистості, яка характеризує її прагнення, готовність й спроможність до
професійної самореалізації, що супроводжується рефлексивним баченням
себе, адекватною самооцінкою й визначає цілеспрямований процес і
результат професійної кар’єри. За такого підходу функціонування системи
консультування з професійної кар’єри буде спрямовано на формування
кар’єрної компетентності учнів закладів професійно-технічної освіти.

Теоретичний аналіз досліджень з проблематики кар’єрної
компетентності [7, 10, 12, 13 та ін.] дозволяє виокремити у її структурі
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, рефлексивно-оцінний та діяльнісний
компоненти.

Мотиваційно-ціннісний компонент кар’єрної компетентності
характеризується: інтересом до набуття професійної освіти; позитивною
мотивацією до розвитку професійної кар’єри; ієрархією кар’єрних орієнтацій
відповідних напряму майбутньої професійної діяльності; значущістю
професійних ціннісних орієнтацій.

Когнітивний компонент кар’єрної компетентності характеризується:
усвідомленням періоду набуття професійної освіти як базового етапу
професійної кар’єри; наявністю та оновленням знань стосовно майбутньої
професійної діяльності; упорядкованими знаннями щодо типів, етапів,
стратегій і варіативних шляхах розвитку кар’єри, компетенцій, необхідних
для успішної професійної кар’єри; знанням вимог до особистісних якостей,
необхідних для успішної професійної діяльності.

Рефлексивно-оцінний компонент характеризується: здатністю до
самоаналізу й адекватної самооцінки; здатністю до оцінки результатів
власної навчальної та практичної діяльності у процесі набуття професійної
освіти (загальні та часткові компетенції); здатністю до розв’язання кар’єрних
проблем на етапах її вибору і планування.

Діяльнісний компонент характеризується включенням учня до процесу
професійної освіти як суб’єкта, що усвідомлено планує та реалізує



професійну кар’єру; діяльністю щодо накопичення й розвитку компетенцій,
необхідних для самореалізації у певній професійній галузі для кар’єрного
успіху; самоактуалізацією, як процесом актуалізації своїх можливостей,
спрямованих на розвиток необхідних компетентностей для здійснення
кар’єри в обраній галузі праці; плануванням кар’єри, у процесі якого учні
визначають її цілі, етапи та шляхи їх досягнення.

Здійснення консультування з професійної кар’єри учнів професійно-
технічних навчальних закладів передбачає створення релевантної
педагогічної системи. Загалом систему розуміють як упорядковану множину
взаємопов’язаних компонентів (елементів), що утворюють цілісність, яка її
характеризує та відрізняє від інших множин.

Педагогічну систему характеризує наявність такої групи елементів: цілі
освіти, зміст освіти; методи, засоби, організаційні форми навчання й
виховання; педагоги; учні. Головним елементом системи є цілі. Цілі
педагогічних систем – ієрархічні. Перший рівень – соціальне замовлення
суспільства або окремих соціальних груп для усіх ланок освіти щодо
формування особистості як громадянина і професіонала. У нашому випадку
йдеться про підвищення якості трудового потенціалу суспільства,
покрашення людського капіталу, створення умов для професійної
самореалізації тощо. Другий рівень – мета освітнього закладу, в якій
соціальні запити трансформовано у поняттях і категоріях педагогіки. У
контексті нашого дослідження такі цілі зорієнтовані на підготовку
компетентного, професійно мобільного, здатного до саморозвитку фахівця.
Третій рівень – це педагогічні цілі освітньої діяльності конкретного
навчального закладу, у нашому випадку – підготовка учнів професійно-
технічних навчальних закладів до вибору, планування та реалізації
професійної кар’єри [3].

Функціонуванню педагогічної системи передує етап її проектування.
Загальним орієнтиром для встановлення структури педагогічного
проектування на методологічному рівні є концептуальні ідеї Ю. Громико,
В. Журавльова, В. Краєвського, Г. Щедровицького та інших дослідників, у
яких висвітлено філософське розуміння його сутності.

Аналіз праць зазначених авторів дозволяє прийти до висновку, що:
– в умовах динамічних змін і кардинальних зрушень у суспільстві

проектування є принципово новим і фундаментальним способом здійснення
релевантних позитивних змін у педагогічній практиці;

– педагогічне проектування інтегрує в собі сукупність різних видів
діяльностей, пов’язаних одночасно з конструюванням (розробкою проектної
ідеї) і практичною реалізацією задуму;

– парадигма проектування в освіті, окрім власне педагогічного аспекту,
включає психолого-педагогічне проектування розвиваючих освітніх
процесів;

– педагогічне проектування забезпечує розроблення різного рівня
програм розвитку освіти, його окремих підсистем і освітніх установ,
становлення нових освітніх інститутів тощо.



Процес педагогічного проектування здійснюють на основі принципів:
– прогностичності, що обумовлений власне природою проектування,

орієнтованого на майбутній стан об’єкта;
– покроковості, що передбачає перехід від проектного задуму до

формування образу мети й образу дій, від нього – до програми дій і її
реалізації (кожна наступна дія ґрунтується на результатах попередньої);

– нормування, що означає обов’язкове проходження всіх етапів
створення проекту в межах регламентованих процедур;

– зворотного зв’язку, зорієнтованого на те, щоб після кожної проектної
процедури отримувати інформацію про її результативність і відповідним
чином корегувати дії;

– продуктивності, що обумовлює прагматичність проектної діяльності,
обов’язковість її орієнтації на одержання результату, що має прикладну
значущість [2].

Принагідно зазначимо, що кар’єрне консультування, на відміну від
профорієнтаційного чи консультування з питань працевлаштування,
передбачає не лише чітке формулювання мети прийдешньої професійної
діяльності, але й розробку конкретного сценарію, дотримуючись якого учень
може реалізувати початковий кар’єрний план, а також, розвиваючі кар’єрну
компетентність, спроектувати подальший розвиток кар’єри. Кар’єрне
консультування учнів ПТНЗ має за мету надання дієвої допомоги у
плануванні кар’єри; формування навичок стосовно прийняття кар’єрних
рішень; сприяння адекватному розумінню й усвідомленню особливостей
ринку праці й фахової діяльності; підвищення ефективності навчання на
основі спрямованості навчально-виховного процесу на майбутню професійну
діяльність. Випускникам, які вперше потрапили на ринок праці, кар’єрне
консультування може полегшити можливість пошуку і набуття роботи через
освоєння активних методів працевлаштування.

У процесі консультування учень стає активним учасником і «головним
проектувальником» своєї кар’єри, а власне процес планування кар’єри
перетворюється у творчість, що сприяє розвитку індивідуального кар’єрного
потенціалу. Учні визначають і уточнюють життєві цілі й пріоритети людини,
розвивають професійну мотивацію, укріплюють позитивний підхід до
вирішення життєвих проблем і завдань, формують навички прийняття
самостійних рішень.

Одним із результатів кар’єрного консультування може стати
індивідуальний проект кар’єри як результат послідовного перетворення
кар’єрних установок учня в конкретний поетапний план дій, із
відпрацюванням заходів для його реалізації, що враховує сильні й слабкі
сторони особистості, а також стан і перспективи змін ринку праці [6].

У процесі проектування індивідуальної кар’єри можна виокремити
наступні етапи:

1. Підготовчий етап, який містить у собі, з одного боку, діагностику
кар’єрного потенціалу (оцінка сильних і слабких сторін, психологічних
особливостей і професійного досвіду, прояснення життєвих пріоритетів і



очікувань, пов’язаних із кар’єрою та ін.), а з іншого – аналіз соціально-
економічної ситуації в регіоні й можливостей ринку праці.

2. Розробка індивідуального проекту професійної кар’єри, що
передбачає відпрацювання оптимальної стратегії кар’єрного розвитку у
межах індивідуального і соціального контексту життя учня, а також
проектування стратегії реалізації професійної кар’єри з покроковим планом
дій для вирішення конкретних завдань із урахуванням індивідуальних
ресурсів особи.

3. Реалізація проекту кар’єри, що передбачає систематичну мобілізацію
індивідуальних ресурсів учня, моніторинг ринку праці й активне
використання його можливостей.

Таким чином, кар’єрне консультування допомагає учневі перетворити
його здатності в реальні можливості, сприяє оптимальному вибору напрямку
професійного розвитку, знижує ризик можливих помилок: нереалістичного
вибору й непродуманих рішень. Отже, проектування педагогічної системи
консультування з професійної кар’єри учнів ПТНЗ передбачає моделювання
системи, що структурно охоплює такі елементи: ієрархію цілей,
організаційне середовище, необхідне для реалізації цілей консультування;
теоретико-методичне забезпечення кар’єрного консультування; загальні та
часткові технології кар’єрного консультування; педагогічних працівників як
модераторів процесу кар’єрного розвитку учнів; учнів як суб’єктів
кар’єрного розвитку; інформаційне забезпечення кар’єрного консультування.
Як організаційно-педагогічне середовище консультування з професійної
кар’єри учнів ПТНЗ ми вбачаємо центри консультування з професійної
кар’єри, які можуть створюватися як при закладі професійної освіти, так і
при регіональному органі управління ПТО і надавати відповідні послуги,
зокрема – в on-line режимі, закладам регіону.

Висновки. Кар'єра є складним процесом, який, з одного боку,
пов'язаний із соціальною моделлю просування по посадовій ієрархії або
професійного розвитку, а з іншого – є особистісним процесом саморозвитку,
самоконтролю, самоактуалізації, реалізації особистісного потенціалу,
рефлексії із суб'єктивним відчуттям успіху діяльності тощо. Отже,
психолого-педагогічний супровід цього процесу може сприяти учневі
перейти з одного стану свого кар’єрного розвитку до іншого, більш високого.
Період набуття професійної освіти характеризується активізацією процесу
постановки кар'єрних цілей і розробкою планів їх реалізації. Забезпечення
кар’єрного розвитку учнів ПТНЗ передбачає створення відповідної
педагогічної системи, спрямованої на розвиток їхньої кар’єрної
компетентності з урахуванням особливостей особистісного і пофесійного
розвитку, притаманному етапу набуття професійної освіти. При цьому
подальшого дослідження потребують організаційно-педагогічні умови
створення і функціонування центрів консультування з професійної кар’єри,
технології формування кар’єрної компетентності учнів професійно-технічних
навчальних закладів, технології on-line консультування з професійної
кар’єри.
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Теоретические основы проектирования системы
консультирования по профессиональной карьере учащихся

профессионально-технических учебных заведений

Дмитрий Закатнов,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией профессиональной карьеры
Института профессионально-технического образования НАПН Украины

Развитие общества коренным образом изменились из-за радикальных
социально-экономических и общественно-политических преобразований,
происходящих в Украине. Рыночная экономика, рынлок труда, изменения в
системе образования и  другие объективные фавторы оказали значительное
влияние на подготовку молодежи к выбору профессионального пути. При
этом формы и методы психолого-педагогического обеспечения данного
процессса существенно не изиенились. Одним из перспективных вариантов
преодоления противоречия между устаревшими формами и методами
психолого-педагогического обеспечения процесса подготовки учащейся
молодежи к выбору и реализации образовательно-профессиональной
траектории и необходимостью насышения рынка труда
конкурентоспособными, профессионально мобильными специалистами
является создание системы консультирования для профессиональной
карьеры.  Целью создания системы карьерного консультирования учащихся
ПТНЗ является обеспечение выбора обучающимися профессиональной
карьеры на основе сбалансирования личностных интересов и потребностей
рынка труда в квалифицированных конкурентоспособных кадрах, и
проектирование ими образовательно-профессиональной траектории.

Консультирование для карьеры (карьерное консультирование) является

http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-kariernoy-kompetentnosti-studentov-pedagogicheskogo-vuza#new_comment#new_comment
http://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogicheskoe-obrazovanie-v-rossii
http://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogicheskoe-obrazovanie-v-rossii


инструментом преодоления внутриличностных конфликтов
профессионального самоопределения и профессионального развития. Его
содержание, формы и методы должны соответствовать особенностям
личностного и профессионального развития человека, что и определяет
требования к системе карьерного консультирования на этапе
профессиональной подготовки с учетом ее особенностей в системе
профессионально-технического образования. Проектирование
педагогической системы карьерного консультирования учащихся
учреждений профессионального образования предполагает моделирование
системы, которая включает такие основные элементы: иерархию целей,
организационную среду, теоетико-методическое обеспечение, технологии
карьерного консультирования, педагогов как модераторов процесса
карьерного развития учащихся, информационное обеспечение
консультирования по вопросам карьеры. Так как эффективность
педагогической системы определяется качественными и колличественными
изменениями определенного показателя, то для системы карьерного
консультирования им может служить уровень развития карьерной
компетентности учащихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная карьера, карьерное
консультирование, система карьерного консультирования для учащихся
учреждений профессионального образования, карьерная компетентность.
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Theoretical bases of planning of the system of advising on the professional
career of students of professional educational establishments

Dmytro Zakatnov,
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manager by the laboratory of professional career of
Institute of trade education of NAPS of Ukraine

Development of society radically changed from radical socio-economic and
social and political transformations, what be going on in Ukraine. Market
economy, labour-market, change in the system of education and  other objective
factors rendered considerable influence on preparation of young people to the
choice of professional way. Thus forms and methods of the psychology and
pedagogical providing of this process did not change substantially. The perspective
variant of overcoming of contradiction between out-of-date forms and methods of
the  providing of process of preparation of studying young people to the choice and
realization of professional trajectory and necessity of market of labour competitive,
professionally mobile specialists saturation is creation of the system of advising for
a professional career. The purpose of creation of the system of the quarry advising
of student professional educational establishments is providing of choice student
professional career on the basis of balancing of personality interests and necessities
of labour-market in skilled competitive shots, and planning by them to the



educational and professional trajectory.
Advising for a career (career guidance) is the instrument of overcoming of

personality conflicts of professional self-determination and professional
development. His maintenance, forms and methods, must correspond the features
of personality and professional development of man, what determines system
requirement quarry advising on the stage of professional preparation taking into
account its features in the system of trade education. Planning of the pedagogical
system of the quarry advising of student establishments of trade education is
supposed by the design of the system which includes such basic elements:
hierarchy of aims, organizational environment, theoretical and methodical
providing, technologies of the quarry advising, teachers as moderators of process
of quarry development student, informative providing of career guidance. Because
efficiency of the pedagogical system is determined the high-quality and
quantitative changes of certain index, for the system of the quarry advising the
level of development of quarry competence of student can serve them.

KEY WORDS:
professional career, quarry advising, system of the quarry advising for

student establishments of trade education, quarry competence.
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