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Про підсумки проведення районного Тижня 

профорієнтації   

           

 

          На виконання Положення про професійну орієнтацію молоді, яка                         

навчається, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України             

від 02.06.1995 № 159, наказу Управління освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради від 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», плану роботи Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради на 2021 рік, з метою забезпечення 

умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, 

формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою 

професією з 15.03.2021 по 19.03.2021 в  закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти району з дотриманням законодавства України в частині 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 було проведено Тиждень профорієнтації . 

 Школи заздалегідь здійснили  підготовчу роботу щодо проведення 

заходів Тижня профорієнтації: були видані відповідні накази, затверджені 

плани виховних заходів, забезпечені належний психолого-педагогічний 

супровід та інформаційна підтримка.  

 До проведення Тижня профорієнтації були залучені вчителі-предметники, 

практичні психологи ЗЗСО, завідувачі бібліотеками, медичні працівники, 

викладачі закладів вищої освіти, фахівці  Харківського міського центру 

зайнятості. 

 З 02.03.2021 по 30.03.2021 на базі кожного ЗЗСО району спеціалістами 

Харківського міського центру зайнятості були проведені профорієнтаційні 

заняття щодо підвищення престижу професій, відбулася презентація професій, 

які користуються попитом на ринку праці. 
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          Учні 9-11-х класів з жовтня 2020 року по березень 2021 року відвідали 

очно та в дистанційному форматі Дні відкритих дверей Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», Харківського національного університету будівництва та архітектури, 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського  

національного університету цивільного захисту України, Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Харківського 

національного медичного університету, Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харківського державного університету 

харчування та торгівлі, Національної академії  Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України тощо.  

        В підготовчий період та в рамках Тижня профорієнтації з учнями 

проведено ряд заходів. Організовано екскурсії до ЗВО міста, музеїв, 

типографії, на кондитерську фабрику (ХСШ №85,119 ХЗОШ №26,121),  

а також онлайн-подорожі на «Ярмарок професій» (профорієнтаційні 

відеоролики, презентації ЗВО). Упродовж тижня проходили: перегляд фільму 

«Ринок сучасних професій» (ХЗОШ №71,113), прослуховування онлайн - лекцій, 

бесід, заняття, зустрічі з викладачами та науковцями ЗВО (ХСШ №80,  

ХЗОШ №26,113,118). 

         Практичними психологами закладів загальної середньої освіти району  

з метою виявлення рівня готовності до вибору успішної професії та входження 

в ринок праці по завершенню навчання для майбутніх випускників було 

організовано проведення діагностування та анкетування «Мій вибір», 

психологічні тренінги «Як визначити свої професійні можливості, щоб 

відповідати вимогам обраної професії», «Побудова професіограми та особистої 

професійної перспективи», тестування учнів «Мотиви вибору професії». 

Проведені в онлайн-режимі батьківські збори на тему: «Профорієнтація - 

шлях до формування конкурентоспроможного випускника» 

Для учнів 1-4-х класів з метою формування ставлення до себе, суспільства 

і професійної діяльності проведені заходи: психологічна гра-подорож 

«Мандрівка в країну професій», «Стежинками професій» (ХСШ №15,75, 

ХЗОШ №118), майстер-класи з виготовлення смаколиків та виготовлення  

в техніці пап’є-маше меблів та посуду «Професія моєї мрії», виготовлення 

ляльки-мотанки «Зайчик на пальчик»(ХСШ №№15,85, ХЗОШ №70), бесіди та 

години спілкування «Всі професії важливі», «Професії нашого часу», «Праця  

в житті людини» (ХСШ № 15,119, ХЗОШ №№ 40, 104, 121, 168, ХГ №163), 

виховні години «Професія твоєї мрії», «Твоє майбутнє в твоїх руках» (ХЗОШ 

№ 26,40,168), конкурс загадок про професії «Калейдоскоп професій» (ХЗОШ 

№71,113, ХГ№163), виставка творчих робіт «Професія майбутнього», 

«Таємниці народних ремесел» (ХСШ №75,80,85,119, ХЗОШ №40),  тематичні 

квести «Чарівна країна професій», «Професії навколо» (ХЗОШ №70,113), 

конкурс малюнків, плакатів, стіннівок «Моя майбутня професія», «У світі 
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цікавих професій» (ХСШ № 15,75,80,119, ХЗОШ №№40,88,104,118,121,157, 

ХГ №163), заочна подорож до музею гончарства, підприємств України (ХСШ 

№85, ХЗОШ №113), інтерактивна гра «Бджілка мала, але й та працює», «Всі 

професії потрібні, всі професії важливі»(ХЗОШ №71,104,118, ХГ №163), 

конкурс  «Маленька господиня» (ХСШ №75) 

 Для учнів 5-8 класів з метою майбутньої профорієнтації були проведені 

заходи: урок-презентація «Професії наших батьків», «Наші захоплення» 

(ХЗОШ №70,71,118), конкурс міні-творів «Як я уявляю свої професію» 

(ХЗОШ № 88 ім. О.Г. Зубарева), виховні години «У світі тисячі професій 

знайду улюблену свою», «Що я знаю про майбутню професію?», «Моя 

професія – мій вибір» (ХСШ №75,80,119,155, ХЗОШ №26,40,70,88,113,121, 

168, ХГ№163), вікторини «У світі професій», «Назву професій відгадай, та собі 

майбутнє вибирай!» (ХЗОШ №104,113, ХГ№163), години спілкування 

«Професії минулого та майбутнього», «Прагніть досягнути успіху…» (ХСШ 

№119,155, ХЗОШ №70,71,113,118,121,157, ХГ№163), конкурс стіннівок, 

малюнків, творчих робіт «Енергетика в сучасному світі», «Я хочу бути…», 

«Професії моєї родини» (ХСШ №70,80,85,119, ХЗОШ №88,104,113,121,157, 

168), гра-подорож «Ми вибираємо професію», «Можливість професії та її 

значимість» (ХСШ №119, ХЗОШ № 104,121, ХГ№163), виставки виробів, 

вироблених власноруч (ХЗОШ №104,113,157,168), майстер класи «Перукарська 

майстерня», «Актор - професія чи поклик», «Медицина – найблагородніше  

з усіх мистецтв» (ХСШ №15), конкурси «Молода господарочка», «Юні 

рукодільниці» (ХЗОШ № 104,118,157).   

Упродовж Тижня профорієнтації у бібліотеках закладів освіти оформлені 

куточки профорієнтації, де розміщено інформаційно-довідкову літературу, для 

учнів проведено презентацію новинок інформаційно-довідкової, методичної 

літератури, матеріалів з профорієнтації шкільної молоді. Інформаційне 

забезпечення Тижня профорієнтації здійснювалося через Інтернет – термінал. 

Використовувалися в роботі з учнями і Internet - сайт Харківського міського 

центру зайнятості, веб-базована платформа для он-лайн професійного 

тестування «Моя професія: консультаційна мережа», профорієнтаційні 

портали.  

 Практичними психологами закладів загальної середньої освіти району  

з метою виявлення рівня готовності до вибору успішної професії та входження 

в ринок праці по завершенню навчання проведені діагностування та 

анкетування майбутніх випускників 9, 11-х класів, психологічні тренінги  

з учнями щодо оцінки своєї відповідності вимогам майбутньої професії. 

         За участю учнів 7-8-класів закладів освіти у дистанційному форматі на 

базі КЗ «ПДЮТ «ІСТОК» проведено районний конкурс  «Розмаїття талантів». 

Роботи виконувалися на тему «Україна у весняній красі» за наступними 

напрямками: писанкарство, бісер, квілінг та орігамі.   

За результатами конкурсу у номінації «Писанка» визначено переможців: 

1 місце – Корольова Вікторія, ХЗОШ №40 

2 місце – Тригубова Анастасія, ХЗОШ №104 

2 місце – Сещенко Ангеліна, ХЗОШ №70 
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3 місце – Кацедон Анна, ХЗОШ №113 

3 місце – Конопля Єва, ХСШ №155; 

 У номінації «Бісероплетіння»: 

1 місце – Курочка Софія, ХСШ №15 

2 місце – Козінченко Софія, ХЗОШ №113 

2 місце – Корольова Вікторія, ХЗОШ №40 

3 місце – Турчинова Поліна, ХЗОШ №118; 

У номінації «Квілінг»: 

1 місце – Кірсанова Марія, ХЗОШ №157 

2 місце – Анісімова Мілана, ХГ №163 

3 місце – Остапенко Вікторія, ХЗОШ №168 

У номінації «Орігамі»: 

1 місце – Аляб’єв Михайло, ХЗОШ №121 

2 місце – Ульянченко Катерина, ХЗОШ №70 

3 місце – Батій Орина, ХЗОШ №88 

Переможці І, ІІ, ІІІ ступенів у кожному напрямку нагороджені почесними 

грамотами.  

Виходячи з вищезазначеного, 

 

       НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати роботу щодо проведення Тижня профорієнтації закладами 

освіти району задовільною. 

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

2.1.  Продовжити організаційну роботу щодо залучення старшокласників 

до участі у Днях відкритих дверей на базі закладів вищої освіти м. Харкова 

                                                                               Упродовж навчального року 

2.2. Підготувати попередню інформацію щодо подальшого навчання та  

працевлаштування випускників 9, 11-х класів. 

  До 14.05.2021 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти району: 

3.1. Забезпечити системний підхід до формування у шкільної молоді   

компетентнісного підходу до свідомого вільного вибору майбутньої професії. 

 Упродовж навчального року 

3.2. Продовжити роботу щодо проведення екскурсій до підприємств міста 

Харкова, закладів освіти всіх рівнів акредитації із дотриманням санітарних 

вимог, враховуючи епідеміологічну ситуацію.  

Упродовж навчального року 

3.3. Організувати забезпечення психологічної підтримки школярів у їх 

професійному самовизначенні за допомогою діагностичних методик. 

 Упродовж навчального року 

3.4. Забезпечити проведення презентації новинок інформаційно-довідкової, 

методичної літератури, матеріалів з профорієнтації шкільної молоді. 

Упродовж навчального року 
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3.5. Використовувати у профорієнтаційній роботі з учнями Інтернет-сайти 

обласного та міського центрів зайнятості, профорієнтаційні термінали. 

 Упродовж навчального року 

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

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 05.04.2021 

 5. Контроль за виконанням даного 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. Методист ЦОТ Управління 

освіти 

Звездіна О.В.   

2.  Головний спеціаліст Управління 

освіти 

Паламар Д.Л.   

3. Заступник начальника 

Управління освіти 

Грицун Н.О.   

 

 

  

 

Звездіна     Грицун 


