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Звіт 

про проведену роботу  

з профорієнтації у ІІІ кварталі 2021 року 

у закладі загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 9  

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 
 

1. Було організовано: 

1.1 Ярмарок професій –0, кількість учасників – 0; 

1.2 Профорієнтаційних уроків – 3, кількість учасників – 37 уч.; 

1.3 Професіографічних онлайн-зустрічей – 1, кількість учасників – 26 уч.                               

(з викладачами Донбаської державної машинобудівної академії); 

1.4 Днів відкритих дверей з метою підвищення іміджу робітничих професій, 

популяризації професій пріоритетних галузей регіону – 0. 

2. Профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю, батьками, педагогами, щодо 

підвищення їх поінформованості з питань стану ринка праці та вибору професії –18 ос. 

3. Впроваджено нові форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю з метою 

зацікавленості в професіях та спеціальностях, які користуються на ринку праці: 

– презентація Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар'єри «Обери 

професію своєї мрії»  (98 ос.); 

– майстерня бізнес-менеджерів (8 ос.); 

– воркшоп «Як знайти себе у сфері ІТ. Ваші можливості та перспективи у професії 

майбутнього» (7 ос.); 

– тематичний захід з нагоди Дня рятівника  за участю працівників ДСНС та поліції 

(98 ос.). 

4.Надано комплексних профорієнтаційних послуг випускникам загальноосвітньої школи, 

в т.ч. з числа дітей – сиріт, підлітків, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, а 

також особам з інвалідністю: 

− квест-тест з менеджменту «Складаємо резюме» (18 ос.); 

− оновлено інформацію на стенді «Єдиний шлях до вищої освіти – зовнішнє 

незалежне оцінювання»; 
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5. Проведено інформаційно-роз᾽яснювальну роботу з метою формування в суспільстві 

соціально-відповідального бізнесу, позитивного іміджу робітничих професій та 

підвищення статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді: 

– кар'єрний форум «Живи та працюй в Україні» (21 ос.); 

– опанування навичками роботи на базованій платформі «Моя професія: 

консультаційна мережа» (58 ос.) 
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