
 
УКРАЇНА 

 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 

85206, м. Торецьк,  вул. Центральна, 61,  тел.: (06247) 4-21-83 

dz-school-9@ukr.net 

 

 

№ ____ від ___________                            Міське управління освіти  

                                                                      військово-цивільної                            

                                                                      адміністрації міста  Торецьк    

                                                                      Донецької області 

 

 

Звіт 

про проведену роботу  

з профорієнтації у ІІ кварталі 2019 року 

у закладі загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 9  

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

 

1. Було організовано: 

1.1 Ярмарок професій – 2, кількість учасників – 67 уч.; 

1.2 Профорієнтаційних уроків – 13, кількість учасників – 134 уч.; 

1.3 Професіографічних зустрічей –  18, кількість учасників –  86 уч.:      

з викладачами Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус», м. Харків, Донбаська  

державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Індустріальний 

інститут ДонНТУ, Торецький професійний ліцей, комунального 

закладу «Костянтинівський медичний коледж», Бахмутського 

медичного коледжу, Донецького національного технічного 

університету, вищого професійного училища № 17 м. Дніпро, 

медичного училища «Медик» м. Дрогобич, Харківського 

національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка, Львівського медичного інституту, 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», Рівненського вищого професійного училища 

ресторанного сервісу і торгівлі, Харківського національного 

університету радіоелектроніки, Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, військового інститут танкових 
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військ м. Харків, Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

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: 

‒ батьківські лекторії:  «Шляхи одержання професії підлітком», «Сімейні 

трудові традиції й виховання школяра»,  консультації «Умови вступної 

кампанії в 2019 році» (98 осіб). 

 

3. Впроваджено нові форми профорієнтаційної роботи з учнівською 

молоддю з метою зацікавленості в професіях та спеціальностях, які 

користуються на ринку праці: 

‒ практикум «Складання професійного резюме» (22 уч.); 

‒ професіографічне дослідження  за участю ФОП Шатравки В.І. (24 уч.); 

‒ семінарське заняття за участю прокурорів Торецького відділу 

Дударєвої А.А., Черноусової М.Г. (19 уч.); 

‒ професіографічне дослідження «Менеджер – професія сьогодення»   

(18 уч); 

‒ квест-гра «Карта інтересів» (28 уч.). 

 

4. Надано комплексних профорієнтаційних послуг випускникам закладу 

освіти, в т.ч. з числа дітей – сиріт, підлітків, які перебувають на обліку 

в службі у справах дітей, а також особам з інвалідністю: 

‒ оновлення інформаційних стендів «Майбутньому абітурієнту», 

«Готуємось до ЗНО-2019»; 

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: 

‒  екскурсія до 22 державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій 

області (38 осіб). 

 

 

Директор закладу                                                                               Т.О.Тихонова 

 

 

Виконавець: 

Дейкун Т.В. 

т.: 050-838-40-07 


