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№ ____ від ___________                            Міське управління освіти  

                                                                      військово-цивільної                            

                                                                      адміністрації міста  Торецьк    

                                                                      Донецької області 

 

 

Звіт 

про проведену роботу  

з профорієнтації у І 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 –1, кількість учасників – 24; 

1.2 Профорієнтаційних уроків – 11, кількість учасників – 164 уч.; 

1.3 Професіографічних зустрічей – 9, кількість учасників –  79 уч. 

(з представниками Міжнародного гуманітарного університету        

м. Одеса, Харківського національного університету 

радіоелектроніки, Національного технічного університету,  

Луганського  національного університету ім. Т. Шевченка, 

Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою „Кадетський корпус”, Донбаського державного 

коледжу технологій і управління, Дзержинського професійного 

ліцею); 

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 –112 ос.; батьківські збори – 48 ос. 
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3. Впроваджено нові форми профорієнтаційної роботи з учнівською 

молоддю з метою зацікавленості в професіях та спеціальностях, які 

користуються на ринку праці: 

 ролеві психологічніігри: „Коктейль „Успіх””  для учнів 6 – 7 класів 

(67 уч.);  

 соціальне дослідження з елементами дискусії „Хто стоїть за 

газетним словом”, учні 7-10 класів (12 ос.); 

 заняття-гра „Маленькі підприємці” для учнів 1-2 класів (87 уч.). 

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: 

 поновлено інформацію на стендах «Як правильно готуватись до 

ЗНО та ДПА» – 79 уч.; 

 здійснено соціологічні опитування для учнів 8-х класів „Чи вибрав 

ти професію? Яку?”– 26 уч. 

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: 

 віртуальна екскурсія у світ професій „У світі цікавих професій: 

ковальство, теслярство” для учнів 6-7 класів (87 ос.). 

 

 

 

Директор закладу                                                                               Т.О.Тихонова 

 

 

Виконавець: 

Дейкун Т.В. 

т.: 0508384007 


