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РЕФЕРАТ 

 

Омелюсик Валерия Сергеевна 

 

Профессиональное и личностное самоопределение в подростковом 

возрасте через апробацию своих способностей в трудовой и 

общественной деятельности 

 

Дипломный проект: 67 с., 46 источников, 5 прил. 

 

Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ,  

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ, 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ. 

 

Объект проекта – подростки в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие 

в крупных городах Республики Беларусь. 

Цель проекта – разработать решение для подростков по легкому и 

быстрому поиску возможностей частичной занятости и участия в 

общественной деятельности, представить его в виде проекта для дальнейшей 

реализации. 

Методы проекта: анализ социально-психологической литературы и 

аналогов проекта, опрос (письменный и с использованием google-forms), 

анкетирование, методы математической статистики, методы календарно-

сетевого планирования, анализа заинтересованных сторон, иерархическая 

структура работ, метод критического пути и качественного анализа рисков. 

Полученные результаты и их новизна: выявлена высокая 

заинтересованность подростков в возможностях подработки и участия в 

общественной деятельности и существовании единого портала, на котором 

собраны возможности для подростков; студенты, имевшие опыт подработок в 

подростковом возрасте отмечают, что этот опыт способствовал осознанию 

слабых и сильных сторон, но меньше – профессиональному самоопределению; 

на основе исследования обоснован и описан проект «Информационный портал 

для подростков по поиску частичной занятости, волонтерской деятельности, 

стажировок и образовательных мероприятий». 

Область возможного практического применения: общественные 

организации, работающие с подростковой тематикой. 

 

Автор дипломного проекта подтверждает, что приведенный материал 

был проработан самостоятельно, результаты исследований объективно 

представляют мнение опрошенной выборки, а все заимствованные 

определения и теоретические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов и источники. 

 

_____________________ 



РЭФЕРАТ 

 

Амялюсік Валерыя Сяргееўна 

 

Прафісійнае і асобаснае самавызначэнне ў падлеткавым узросце праз 

апрабацыю сваіх здольнасцяў у працоўнай і грамадскай дзейнасці 

 

Дыпломны праект: 67 с., 46 крыніц, 5 прыкл. 

 

Ключавыя словы: ПРАФЕСІЙНАЕ САМАВЫЗНАЧЭННЕ, 

ПАДЛЕТКАВЫ УЗРОСТ, АСОБАСНАЕ СТАНАЎЛЕННЕ, 

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ, ГРАМАДСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ПРАЦОЎНАЯ 

ДЗЕЙНАСЦЬ, ПРАЕКТ, ІНФАРМАЦЫЙНЫ ПАРТАЛ. 

 

Аб'ект праекта – падлеткі ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў, якія 

пражываюць у буйных гарадах Рэспублікі Беларусь. 

Мэта праекта – распрацаваць рашэнне для падлеткаў па лёгкаму і 

хуткаму пошуку магчымасцей частковай занятасці і ўдзелу ў грамадскай 

дзейнасці, прадставіць яго ў выглядзе праекта для далейшай рэалізацыі. 

Метады праекта: аналіз сацыяльна-псіхалагічнай літаратуры і 

аналагаў праекта, апытанне (пісьмовае і з выкарыстаннем google-forms), 

анкетаванне, метады матэматычнай статыстыкі, метады каляндарна-сеткавага 

планавання, аналізу зацікаўленых бакоў, іерархічная структура работ, метад 

крытычнага шляху і якаснага аналізу рызыкаў. 

Атрыманы явынікі і іх навізна: выяўлена высокая зацікаўленасць 

падлеткаў у магчымасцях падпрацоўкі і ўдзелу ў грамадскай дзейнасці ды 

існаванні адзінага парталу, на якім сабраны магчымасці для падлеткаў; 

студэнты, якія мелі вопыт падзаробкаў у падлеткавым узросце адзначаюць, што 

гэты вопыт спрыяў усведамленню слабых і моцных бакоў, але менш – 

прафесійнаму самавызначэнню; на падставе даследвання абгрунтаваны і 

апісаны праект «Інфармацыйны партал для падлеткаў па пошуку частковай 

занятасці, валанцёрскай дзейнасці, стажыровак і адукацыйных 

мерапрыемстваў». 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: грамадскія 

арганізацыі, якія працуюць з падлеткавай тэматыкай. 

 

Аўтар дыпломнага праекта пацвярджае, што прыведзены матэрыял быў 

прапрацаваны самастойна, вынікі даследаванняў аб'ектыўна ўяўляюць 

меркаванне апытанай выбаркі, а ўсе запазычаныя вызначэнні і тэарэтычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў і крыніцы. 

 

_____________________  
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ADOLESCENCE, PERSONAL FORMATION, CAREER GUIDANCE, SOCIAL 

ACTIVITY, LABOR ACTIVITY, PROJECT, INFORMATIONAL PORTAL. 

 

Object of the project – adolescents aged 14 to 18 years living in big cities 

of the Republic of Belarus. 

Purpose of the project – develop a solution for adolescents to easily and 

quickly find opportunities for part-time employment and participation in social 

activities, present it in the form of a project for the farther implementation. 

Project methods: analysis of socio-psychological literature and project 

analogs, a survey (written and using google-forms), questioning, methods of 

mathematical statistics, methods of calendar-network planning, method of critical 

path, stakeholder analysis, work breakdown structure, qualitative risk analysis. 

Obtained results and their novelty: revealed a high interest of adolescents in 

the possibilities of part-time job and participation in public activities and in the 

existence of an overall portal, which collected opportunities for adolescents; students 

who have had the experience of part-time work in adolescence point out that this 

experience has contributed to the awareness of their weaknesses and strengths, but 

less so to professional self-determination; based on the research the project 

«Information portal for adolescents to search for part-time job, volunteering, 

internships and educational activities was justified and described». 

Area of possible practical application: public organizations that work with 

a teenage theme. 

 

The author of the work confirms that all material was developed 

independently, the research results objectively represent the opinion of the sample 

surveyed, and all borrowed definitions and theoretical concepts and concepts are 

accompanied by references to their authors and sources. 

 

_____________________ 


