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РЕФЕРАТ 

 
Лукьянова Екатерина Дмитриевна 

 

Создание профориентационного сервиса «Мой путь» 

 

Дипломный проект: 61 с., 29 источника, 6 прил. 

 

Ключевые слова: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ВЫБОР ПРОФЕССИИ, 

ПОДРОСТКИ, ПРИЛОЖЕНИЕ, ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 

АНКЕТИРОВАНИЕ. 

Объект исследования – семьи с подростками, которые обучаются в 

школах Республики Беларусь. 

Цель работы – создание профориентационного сервиса, 

направленного на помощь подросткам в выборе профессии. 

Методы исследования: теоретический анализ; сравнительный анализ; 

опрос, проектный подход. 

Полученные результаты и их новизна: разработан прототип сервиса; 

выявлена заинтересованность в проекте;  

Данное приложение будет являться первым, которое будет работать на 

основе собранных данных у уже работающих людей с белорусским 

школьным образованием.  

Область возможного практического применения: инструмент для 

профориентации; данные, которые были собраны в ходе реализации проекта, 

могут быть использованы и для других проектов, направленных на 

улучшение качества жизни, образования и развития личности. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Лук'янава Кацярына Дзмітрыеўна 

 

Стварэнне прафарыентацыйнай сэрвісу «Мой шлях» 
 

Дыпломны праэкт: 61 с., 29 крыніц, 6 прыкл. 

 

Ключавыясловы: ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ, ВЫБАР ПРАФЕСІІ, 

ПАДЛЕТКІ, ПРЫКЛАДАННЕ, ШКОЛЬНЫЕ ПРАДМЕТЫ, 

АНКЕТАВАННЯ. 

Аб'ект даследавання – сям'і з падлеткамі, якія навучаюцца ў школах 

Рэспублікі Беларусь. 

Мэта работы – стварэнне прафарыентацыйнай сэрвісу, накіраванага на 

дапамогу падлеткам ў выбары прафесіі. 

Метадыдаследавання: тэарэтычны аналіз; параўнальны аналіз; опрос, 

праектны падыход. 

Атрыманыя вынікі і іхнавізна: распрацаваны прататып сэрвісу; 

выяўлена зацікаўленасць у праекце; 

Гэтае прыкладанне будзе з'яўляцца першым, якое будзе працаваць на 

аснове сабраных даных ва ўжо працуюць людзей з беларускім школьнай 

адукацыяй. 

Вобласцьмагчымагапрактычнагаўжывання: інструмент для 

прафарыентацыі; звесткі, якія былі сабраныя ў ходзе рэалізацыі праекта, 

могуць быць выкарыстаны і для іншых праектаў, накіраваных на паляпшэнне 

якасці жыцця, адукацыі і развіцця асобы. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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ANNOTATION 

 

Lukyanova Ekaterina Dmitrievna 

 

Creating career guidance service «My way» 

 

Degreepaper: 61 p., 29 sources, 6 app. 

 

Key words: CAREER GUIDANCE, CHOICE OF PROFESSION, 

TEENAGERS, APPLICATION, SCHOOL SUBJECTS, SURVEYS. 

Object of research – teenagers who study in schools of the Republic of 

Belarus and their families. 

Purpose of research – creation of career guidance services aimed at helping 

teens choose a profession. 

Research methods: theoretical analysis; comparative analysis; surveying, 

project approach. 

Obtained results and their novelty: a prototype of the service is 

developed; interest in the project is discovered; 

This application will be the first one to work based on the data collected 

from working people with Belarusian school education. 

Area of possible practical application: a tool for career guidance; the data 

collected during the project implementation can be used for other projects aimed at 

improving the quality of life, education and personal development. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

 

_____________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


