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 План заходів   

профорієнтаційної роботи  

Пологівського НВК  

на 2017/2018 навчальний рік 
 

№ Зміст діяльності Термін 

реалізації 
Відповідальний 

Організаційна робота в школі 

1 

Поповнення  куточка з профорієнтації. 

"В допомогу випускнику",  

"Куди піти вчитися" 

"Професії, які нам пропонують"   

Протягом 

року 

ЗНВР 

класні 

керівники 

2 

Проведення аналізу результатів профорієнтації за 

минулий рік (питання працевлаштування та 

надходження в професійні учбові заклади 

випускників IX кл.)  

Вересень Адміністрація,  

3 

Обговорення плану профорієнтаційної роботи на новий 

навчальний рік. 

Презентація. Захист планів виховної роботи з 

профорієнтації. 

"Організація профорієнтаційної роботи в класі".  

Протягом 

року 

ЗНВР 

класні 

керівники 

4 
Забезпечення школи документацією та методичними 

матеріалами з профорієнтації.  

Протягом 

року 
Директор 

5 
Поповнення бібліотечного фонду літературою з 

профорієнтації та трудового навчання. 

Протягом 

року 
Бібліотекар 

6 
 Забезпечення участі школярів в роботі тимчасових 

учнівських трудових об'єднань.  

Протягом 

року 

ЗНВР 

класні 

керівники 

7 
Організація тестування та анкетування учнів з метою 

виявлення професійної направленості 

Протягом 

року 

Психолог  

класні 

керівники 

 

8 

Психологічні консультації учнів за результатами 

анкетування і тестування 

 

Протягом 

року 

Психолог, 

класні 

керівники 

9 

Організація зустрічей з представниками різних 

професійних учбових закладів (профорієнтаційна 

співпраця) 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

класні 

керівники 

Робота з педагогічними кадрами 

1 

 Розробити рекомендації класним керівникам з 

планування профорієнтаційної роботи з учнями різних 

вікових груп. 

Протягом 

року 
ЗНВР 

2 

Організувати для педагогів профконсультації з вивчення 

особистості школяра 

"Дослідження готовності учнів до вибору професії" 

"Вивчення особистих особливостей і здібностей учнів", 

"Вивчення схильностей і інтересів", 

"Вивчення професійних цілей і планів учнів" 

Протягом 

року 

 

Класні 

керівники 

3 
Організувати для педагогів і класних керівників семінар з 

теми: "Теорія і практика профорієнтаційної роботи".  

Протягом 

року 
ЗНВР 



№ Зміст діяльності Термін 

реалізації 
Відповідальний 

4 

 Передбачити в плані роботи метод об'єднань педагогів 

розгляд питань методики профорієнтаційної роботи, 

обмін досвідом її проведення. 

Протягом 

року 

ЗНВР, 

класні 

керівники 

5 

Організувати проведення конкурсу розробок виховних 

заходів Протягом 

року 

ЗНВР 

класні 

керівники 

 

 Робота з батьками 

1 
Організувати для батьків лекторій з теми "Роль сім'ї в 

правильному професійному самовизначенні".   
Листопад Директор 

2 

Проводити індивідуальні консультації з батьками щодо 

вибору професій учнями. 

"Складові вибору профілю навчання та напрямки 

подальшої освіти".  

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

3 

Провести виховні години для батьків та учнів «Професії 

наших батьків» 

 

Протягом 

року 
Класні 

керівники 

4 
Залучати батьків до участі в проведенні екскурсій з 

учнями на підприємства і навчальні заклади.   

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

5 

Спланувати проведення батьківських класних зборів: 

"Аналіз ринку праці і потреби професій в регіоні" 

"Медичні аспекти при виборі професії"  

Протягом 

року 

ЗНВР 

класні 

керівники, 

медична сестра 

6 
Залучати батьків до оформлення профорієнтаційних 

куточків, стендів.  

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

Робота з учнями 

1 

Бесіди з учнями 1-4 класів на теми: 

 «Професій тисяча – твоя одна» 

 «Моя професія – моє майбутнє» 

 

Вересень 

Лютий 

Класні 

керівники 

2 
Практикум  

 Складання професійного резюме. 

Протягом 

року 

 Класні 

керівники 

3 

Консультації 

 Потреби ринку в спеціалістах. 

 Умови прийому в учбові заклади. 

 

Листопад 

Квітень 

Класні 

керівники  

9-11 класів 

4 

Класні години на теми: 

 «На порозі дорослого життя» 

 «На шляху до успіху» 

 

Жовтень 

Березень 

Класні 

керівники  

9-11 класів  

5 
Соціологічне опитування. 

 «Чи вибрав ти професію? Яку?» 
Грудень Психолог  

6 
Конкурс малюнків 

 «Всі професії чудові – всі роботи до вподоби» 
Січень 

Класні 

керівники 

7 Залучення учнів до занять в гуртках  
Протягом 

року 

Класні 

керівники 

8 

Організація суспільно корисної праці школярів, як проба 

сил для вибору майбутньої професії (громадські доручення 

тощо). 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

 

 


