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№ ____ від ___________                            Міське управління освіти  

                                                                      військово-цивільної                            

                                                                      адміністрації міста  Торецьк    

                                                                      Донецької області 

 

 

Звіт 

про проведену роботу з профорієнтації у ІІІ 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 –0, кількість учасників – 0.; 

1.2 Профорієнтаційних уроків – 6, кількість учасників –  87 уч.; 

1.3 Професіографічних зустрічей – 2, кількість учасників – 48 уч., 

 з юристами Торецького міського відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції у Донецькій області; 

– начальником СРПП Торецького відділення поліції       

   Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області. 

1.4. Днів відкритих дверей з метою підвищення іміджу робітничих 

професій, популяризації професій пріоритетних галузей регіону – 1. 

2. Профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю, батьками, педагогами 

щодо підвищення їх поінформованості з питань стану ринка праці та 

вибору професії: 

 семінар для батьків «Орієнтація дітей на професії майбутнього»  

(26 уч.). 
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 впроваджено нові форми профорієнтаційної роботи з учнівською 

молоддю з метою зацікавленості в професіях та спеціальностях, які 

користуються на ринку праці: 

 теппінг-тест («олівцева проба») для учнів 7-8 – х класів – 76 уч.; 

 діагностичне опитування учнів 11класу  за Голландом – 23 уч.; 

3. Надано комплексних профорієнтаційних послуг випускникам , в т.ч. з 

числа дітей – сиріт, підлітків, які перебувають на обліку в службі у 

справах дітей, а також особам з інвалідністю: 

 бесіда з елементами тренінгу «Хочу. Можу. Буду»  – формула 

професії (32 ос.). 

4. 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: 

 випуск профорієнтаційного вісника «Значення професіограми при 

виборі професії». 

 

 

 

Директор закладу                                                                               Т.О.Тихонова 

 

Виконавець: 

Дейкун Т.В. 

т.: 050-838-40-07 


