
 

Додаток до наказу по  

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО»  

 № 91 від  08.08.2022        

 

ПЛАН 

заходів щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладі  

на 2022/2023 н. р. 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Терміни 

проведення 

Відповідальні 

1. Інструктивно-методична нарада для 

педагогічних працівників, які координують 

питання профорієнтаційної роботи. 

До 

10.09.2022 р. 

Попрійчук Н. П. 

2. Оформлення інформаційного куточка з 

профорієнтації 

Вересень, 

жовтень 

2022 р. 

Попрійчук Н. П. 

3. Організація роботи факультативів, спецкурсів, 

курсів за вибором (8-11 класи) та гуртків (5-7 

класи) профорієнтаційного змісту 

Протягом 

року 

Адміністрація 

4. Організація психолого-педагогічних 

спостережень за школярами щодо визначення 

їх професійних нахилів (діагностика 

професійних інтересів, схильностей, ціннісних 

орієнтацій, готовності до професійного 

самовизначення). 

Жовтень, 

листопад 

2022 р. 

Попрійчук Н. П. 

5. Створення методичного комплексу з 

профорієнтаційного самовизначення учнів: 

- банку профдіагностики; 

- банку методичних розробок 

позакласних заходів; 

- банку методичних рекомендацій з 

професійного самовизначення учнів; 

- банку даних про розвиток здібностей та 

професійних схильностей учнів; 

- картотеки літератури 

Протягом 

року 

Попрійчук Н. П. 

6. Проведення  виховних годин, тренінгів з 

профорієнтації. 

Протягом 

року 

Класні керівники 

7. Проведення профорієнтаційних зустрічей  із 

залученням представників та викладачів 

коледжів, ліцеїв, училищ, ЗВО. 

Протягом 

року 

Попрійчук Н. П. 

8. Проведення лекцій/бесід з представниками 

центру зайнятості. 

Протягом 

року 

Попрійчук Н. П. 

9.  Екскурсії на підприємства, в офіси компаній. Протягом 

року 

Класні керівники 

10. Зустрічі з випускниками школи, студентами 

вищих навчальних закладів. 

 

Протягом 

року 

Класні керівники 

  



11. Створення індивідуальних або групових 

проєктів щодо вивчення світу професій та 

ринку праці. 

Протягом 

року 

Класні керівники 

12. Батьківські збори на тему «Профорієнтація – 

шлях до формування конкуренто-спроможного 

випускника». 

Протягом 

року 

Класні керівники 

13. Корекційно-розвивальне заняття «Розвиток 

профорієнтаційних знань старшокласників» із 

залученням працівників центру зайнятості. 

Січень 

2023. р. 

Попрійчук Н. П. 

14. Проведення Тижня профорієнтації в закладі. Лютий, 

2023 р. 

Попрійчук Н. П. 

15. Перегляд відеопрезентацій «Ринок сучасних 

професій». 

Лютий, 

2023 р. 

Класні керівники 

16. Анкетування випускників (9, 11 класи) щодо 

професійних інтересів та намірів «Мій вибір 

професії». 

Березень 

2023 р. 

Класні керівники 

17. Участь учнів 9,10,11 класів у конкурсі на 

кращий проект  «Професії майбутнього». 

Квітень 

2023 р. 

Попрійчук Н. П. 

18. Проведення майстер-класів 

профорієнтаційного спрямування. 

Протягом 

року 

Адміністрація закладу 

19. Участь у регіональному етапі 

профорієнтаційного  заходу «Обери 

майбутнє». 

За графіком Адміністрація закладу 

 

 

 


