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№ ____ від ___________                            Міське управління освіти  

                                                                      військово-цивільної                            

                                                                      адміністрації міста  Торецьк    

                                                                      Донецької області 

 

 

Звіт 

про проведену роботу  

з профорієнтації у І кварталі 2020 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 – 8, кількість учасників – 87 уч.; 

1.3 Професіографічних зустрічей –12 , кількість учасників –   92 уч. 

(з представниками Торецького професійного ліцею, Житомирського 

військового інституту імені С.П. Корольова, Дніпровського 

державного університету внутрішніх справ, Донецького 

юридичного інституту, Бахмутського педагогічного коледжу, 

Донецького державного університету управління, 

Машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної 

академії, Бахмутського медичного коледжу, Донецького 

національного технічного університету, Донбаського державного 

педагогічного університету, з інспекторами ювенальної превенції 

Торецького відділу поліції  Земцовим А.А., Кондрашовим Д.Є., 

Колмиковим І.С.  ); 

1.4 Днів відкритих дверей з метою підвищення іміджу робітничих 

професій, популяризації професій пріоритетних галузей регіону – 0. 
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2. Профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю, батьками, 

педагогами, щодо підвищення їх поінформованості з питань стану 

ринка праці та вибору професії –78 ос. 

3. Впроваджено нові форми профорієнтаційної роботи з учнівською 

молоддю з метою зацікавленості в професіях та спеціальностях, які 

користуються на ринку праці: 

 тренінг розвитку психологічних якостей , які забезпечують 

успішність оволодіння професіями типу «людина-людина» , учні 9-х 

класів  (12 ос.); 

 профорієнтаційна гра «Відкриваємо власну фірму», учні 10-х класів 

(18 ос.); 

 ділова гра «Салон краси», учні 8-х класів (19 ос.); 

 веб-квест «Шлях до професії», учня 11-го класу (23 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: 

 поновлено інформацію на стендах «Як правильно готуватись до 

ЗНО та ДПА» – 70 уч.; 

 надано консультації щодо роботи на веб-платформі «Моя професія: 

консультаційна мережа» – 28 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 до професійно-технічних навчальних закладів 

.«ПрофіСтарт: обери своє майбутнє»  (38 ос.). 

 

Директор закладу                                                                               Т.О.Тихонова 

 

 

Виконавець: 

Дейкун Т.В. 

т.: 0508384007 


