
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ У К Р АЇ НИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ  

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 
18.09.2012                          м. Дніпропетровськ                          № 110 

 

 

Про роботу Школи 

молодого профорієнтатора 

 

 

Згідно з планом роботи навчально-методичного центру профтехосвіти 

у Дніпропетровській області з метою створення ефективної системи 

профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, мотивації її до 

професійної діяльності, створення умов до свідомого вибору конкретної 

робітничої професії, підняття престижу суспільно-значимих робітничих 

професій та набуття адекватного практичного досвіду 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати роботу Школи молодого профорієнтатора з числа 

педпрацівників ПТНЗ області на 2012–2013 навчальний рік на базі 

навчально-методичного центру у Дніпропетровській області (далі-НМЦ ПТО). 

2. Затвердити план роботи Школи молодого профорієнтатора, що 

додається. 

3. Методисту Головченко С.В.  до 01.10. 2012р. сформувати список  

слухачів Школи молодого профорієнтатора на 2012–2013 навчальний рік. 

4. Координацію роботи з виконання цього наказу покласти на 

заступника директора НМЦ ПТО Корнієнка М.М., контроль залишаю за 

собою. 

 

  

Директор                                                                  В.М.Василиненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 

від 18.09.2012  № 110  

 

План  роботи Школи молодого профорієнтатора 

 

Мета: створення ефективної системи профорієнтаційної роботи в ПТНЗ області 

серед учнівської молоді, мотивації її до професійної діяльності, створення умов до 

свідомого вибору конкретної робітничої професії, підняття престижу суспільно-значимих 

робітничих професій та набуття адекватного практичного досвіду. 

Завдання:  

- проектування профорієнтаційної роботи в ПТНЗ з використанням інноваційних форм і 

методів; 

- створення умов для формування позитивного іміджу навчальних закладів, освітніх 

послуг, престижності робітничих професій із застосуванням маркетингових комунікацій, 

суспільних зв’язків, рекламування, використання Інтернет-технологій; 

- побудова  профорієнтаційної роботи в ПТНЗ області з використанням психолого-

педагогічних знань підліткового віку; 

- залучення учнівського самоврядування до участі у профорієнтаційних заходах 

(агітаційно-просвітницькі гурти, театри, школи) 

 

№з/п Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Тема та короткий зміст заняття 

 25.10.2012 ДЦППРКТС Теоретична частина: 
1. Нормативно-правове забезпечення 

профорієнтаційної роботи в навчальному закладі. 

2. Об’єкт і принципи профорієнтаційної роботи. 

3. Визначення критеріїв ефективності 

профорієнтаційної роботи 

4. Основи організації і планування 

профорієнтаційної роботи. 

Практична частина: 

1. Анкетування учасників Школи з метою 

визначення рівня поінформованості та освіти щодо 

організації профорієнтаційної роботи. 

2. Проектування педагогічного процесу, що 

містить визначення стратегії профорієнтаційної 

роботи з молоддю, його змісту, методів, прийомів, 

форм  організації  (з досвіду ПТУ-2, ДВПУБ, 

ДЦППРКТС, КНВЦ, ПГЛ, ТПГЛ, АЦППРК). 

Практичне завдання: 

1. Сформувати власний пакет нормативно-

правового забезпечення профорієнтаційної роботи 

(друкований або електронний варіанти). 

2. Скласти річний план профорієнтаційної 

роботи. 

 21.02.2013 МВПТУПІТ Теоретична частина: 

1. Професійне виховання учнів:  професійне 

просвітництво, професійна консультація, 

професійний відбір. 

2. Суспільні зв’язки і рекламування як засоби 

маркетингових комунікацій. 

3. Шляхи  формування позитивного іміджу 

навчальних закладів, освітніх послуг, престижності 



робітничих професій. 

4. Соціально-професійна адаптація молоді. 

5. Психолого-педагогічні знання підліткового 

віку – як база побудови  профорієнтаційної роботи в 

ПТНЗ області. 

6. Вплив рекламної продукції на підліткову 

свідомість та форми проведення зустрічей із 

учнівською молоддю 

Практична частина: 

1. Презентація прес-центру МВПТУ ПІТ. 

2. Скласти план презентації навчального 

закладу, освітніх послуг, робітничих професій. 

3. Тренінгові заняття з використання психограм 

з метою вибору професії. 

Практичне завдання: 

1. Створити презентацію навчального закладу, 

освітніх послуг, робітничих професій для учнів 

різного віку. 

2. Провести вправу «Карта інтересів» серед 

школярів та скласти аналіз їх професійного вибору. 

 03.04.2013 ДНВЦ-2 Теоретична частина: 

1. Методика проведення відкритих 

профорієнтаційних заходів. 

2. Залучення учнівського самоврядування до 

участі у профорієнтаційних заходах (агітаційно-

просвітницькі гурти, театри, школи) 

3. З досвіду роботи ДНВЦ-2 (відкритий 

профорієнтаційний захід із майстер-класом) 

Практична частина: 

1. Практичне відпрацювання 

елементів побудови 

сценарію проведення 

профорієнтаційного заходу. 

Практичне завдання: 

1. Розробка плану проведення та сценарію  

профорієнтаційного заходу. 

2. Провести профорієнтаційний захід та надати 

методичний аналіз щодо його результативності. 

 15.05.2013 НМЦ ПТО 1. Презентація практичного виконання завдань 

школи. 

2. Обговорення. 

3. Вручення посвідчень про закінчення Школи 

молодого профорієнтатора. 

 

Головченко С.В. 

31-85-26 

 


