
 
УКРАЇНА 

 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 

85206, м. Торецьк,  вул. Центральна, 61,  тел.: (06247) 3-36-89 

dz-school-9@ukr.net 

 

 

№ ____ від ___________                            Міське управління освіти  

                                                                      військово-цивільної                            

                                                                      адміністрації міста  Торецьк    

                                                                      Донецької області 

 

Інформація 

про проведену профорієнтаційну роботу 

у закладі загальної середньої освіти  

І – ІІІ ступенів № 9 

військово-цивільної адміністрації  

міста Торецьк Донецької області 

за I квартал 2018 року 

 

1. Було організовано: 

1.1 Ярмарок професій –2, кількість учасників – 64 уч.; 

1.2 Профорієнтаційних уроків – 11, кількість учасників – 286 уч.; 

1.3 Професіографічних зустрічей – 9, кількість учасників – 64  уч., 

з викладачами Торецького професійного ліцею, Донбаського державного 

коледжу технологій та управління, Бахмутського педагогічного коледжу, 

Донбаської національної академії будівництва та архітектури, Горлівського 

інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет”, Донбаської державної 

машинобудівної академії, Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Національного 

технічного університету  „Харківський політехнічний інститут”, 

Харківського  національного університету радіоелектроніки, Академії 

пенітенціарної служби України (м. Чернігів), прокурорами Торецького 

відділу Костянтинівської прокуратури Дударєвою А.А., Черноусовою М.Г.,  

інспектором з ЮПСП Торецького ВП Афанасьєвою Г.А. 
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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 та консультації: „Вплив професійного вибору на 

життя людини”  – 38 осіб, „Умови прийому в учбові заклади” – 9; 

 круглий стіл з педагогами  „Етапи профорієнтаційної роботи з 

учнями різного віку” – 28 осіб, семінар-практикум „Професійне і 

особистісне самовизначення учнів” – 18 ос.; 

 перегляд фільму „Ринок сучасних професій”  – 25 уч.; 

 групові консультації „Потреби ринку праці в спеціалістах” – 29 уч.; 

 психологічне тестування за „Диференційно-діагностичним 

опитувальником Є.О. Клімова” – 24 уч. 

 просвітницькі тренінги „Помилки при виборі професії” – 18 уч.,    

„Я і світ професій” –  19 уч. 

 бесіда „Підприємства нашого міста” – 38 уч. 

3. Впроваджено нові форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю 

з метою зацікавленості в професіях та спеціальностях, які користуються на 

ринку праці: 

 телеревю „Знайомимося з маловідомими професіями” – 18 уч.; 

 брейн-ринг „Цікавий світ професій” – 23 уч.; 

 усний журнал „Професії від А до Я” – 28 уч.; 

 дефіле професій  „Світ професій” –  

 інформаційний дайджест „Крок у професійне майбутнє” –  

 веб-квест „Урок реального життя”  –  

 ток-шоу „Твоя майбутня професія – твій вибір” –  

 участь (Мірошниченко Н., учениця 10-Б класу) у Всеукраїнському 

конкурсі есе  „Моя майбутня професія: планування і розвиток” та 

Всеукраїнському бізнес-турнірі „Стратегія фірми – 2018” (6 учнів). 

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: 

 оновлено стенд«Готуємось до ЗНО-2018» – 57 уч. 

 профорієнтаційний тренінг „Карта життя: самостійний вибір 

майбутньої професії” – 12 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: 

– організовано екскурсію для учнів, 10-х класів до Торецького відділу 

поліції – 19 уч. 

 

Директор закладу                                                                               Т.О.Тихонова 

 

Виконавець: 

Дейкун Т.В. 

т.: 050-838-40-07 

 

 


