
 

УКРАЇНА 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

 

 

 

Н А К А З 

 

22.02.2021                         № 17 

 
 

Про організацію та проведення Тижня  

профорієнтації у закладах загальної середньої 

та позашкільної освіти Індустріального району 

м. Харкова у 2020/2021 навчальному році   

 

      

На виконання Положення про професійну орієнтацію молоді, яка                         

навчається, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України             

від 02.06.1995 № 159, відповідно до Плану роботи Управління освіти 

адміністрації  Індустріального району Харківської  міської  ради на  2021  рік 

та з метою забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення 

старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння 

майбутньою професією, 

 

          НАКАЗУЮ: 

 

1. Методисту Центру освітніх технологій Управління освіти Звездіній О.В.: 

1.1. Організувати проведення  Тижня профорієнтації. 

  15.03.2021-19.03.2021 

1.2.Організувати проведення профорієнтаційних занять для учнів 9-х-11-х 

класів за участю спеціалістів Харківського міського центру зайнятості.  

02.03.2021-30.03.2021 

1.3. Підвести підсумки проведення районного Тижня профорієнтації. 

До 05.04.2021 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Організувати проведення Тижня профорієнтації для учнів 

підпорядкованого ЗЗСО. Розробити та затвердити план заходів проведення 

Тижня профорієнтації. 

   До 05.03.2021 
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2.2. Провести Тиждень профорієнтації для учнів 1-11 класів. 

15.03.2021-19.03.2021 

2.3. Організувати вивчення інтересів, нахилів учнів 9-х класів з метою 

визначення подальшого профілю навчання. Результати узагальнити. 

 Упродовж Тижня профорієнтації 

2.5. Організувати проведення  діагностування   та   анкетування  

майбутніх  випускників 11-х класів щодо вивчення рівня готовності до вибору 

майбутньої професії. Результати узагальнити. 

 Упродовж Тижня профорієнтації 

2.6. Забезпечити участь учнів 9-х–11-х класів у профорієнтаційних 

заняттях, які будуть проведені спеціалістом Харківського міського центру 

зайнятості на базі ЗЗСО. 

02.03.2021-31.03.2021 

2.7. Організувати участь учнів 10-х, 11-х класів  у ярмарку професій у 

дистанційному форматі (профорієнтаційні відеоролики, презентації ЗВО).                          

 15.03.2021-19.03.2021 

2.8. Організувати участь учнів 7-8 класів у районному конкурсі                 

«Розмаїття талантів» на базі КЗ «ПДЮТ «ІСТОК» у дистанційному форматі. 

 15.03.2021-19.03.2021 

2.9. Організувати участь майбутніх випускників 11-х класів у Днях                

відкритих дверей закладів вищої освіти у дистанційному форматі. 

 Упродовж семестру 

2.10. Організувати проведення презентації інформаційно-довідкової, 

методичної літератури, матеріалів з профорієнтації шкільної молоді у бібліотеці 

закладу. 

 15.03.2021-19.03.2021 

2.11. Провести батьківські онлайн-збори за темою «Профорієнтація – 

шлях до формування конкурентоспроможного випускника». 

 Лютий-березень 2021 

2.12. Забезпечити проведення шкільними практичними психологами 

тренінгів з учнями щодо оцінки їх відповідності вимогам майбутньої професії. 

 15.03.2021-19.03.2021 

2.14. Використовувати в профорієнтаційній роботі з учнями Internet-сайт 

Харківського міського центру зайнятості, веб-базовану платформу для он-лайн 

професійного тестування «Моя професія: консультаційна мережа», профорієнтаційні 

портали. 

 Упродовж семестру 

2.15. Узагальнити результати проведення Тижня профорієнтації та надати 

підсумкові матеріали до Управління освіти.  

 До 26.03.2021 

3. Директору КЗ «ПДЮТ «ІСТОК» Жуганець Е.А. організувати підведення 

підсумків  районного конкурсу «Розмаїття талантів»  для учнів 7-8-х класів. 

24.03.2021 
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4. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 25.02.2020 

5. Контроль за виконанням цього наказу  покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

  

Начальник Управління освіти                 О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління 

освіти 

Паламар Д.Л.   

3. Методист ЦОТ Управління освіти  

 

Звездіна О.В.   

4. Директор КЗ «ПДЮТ «ІСТОК»  

 

Жуганець Е.А.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звездіна      Грицун 


