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з профорієнтаційної роботи  

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  

Херсонської міської ради у 2021/2022 н. р. 
 

№з/ 
п 

назва заходів термін 

виконання 

відповідальний 

1.   Організаційно-методичні заходи 

1.1. Оновлення профорієнтаційних 

матеріалів на вебсайті закладу 

протягом 

навчального 

року 

Адміністратор сайту 

1.2. Інформування учнів та їх батьків про 

професії, які користуються попитом на 

міському та регіональному ринку праці 

протягом 

навчального 

року 

Класні керівники 

1.3. Оновлення стендів з профорієнтації в 

кабінетах 

вересень 

2021р., 

щоквартально 

Класні керівники 

1.4. Проведення місячника профорієнтації Листопад 

2021р. 

Лютий 

2022 р. 

 

Класні керівники, ЗДВР 

1.5. Проведення уроків, виховних годин, 

бесід, вікторин, конкурсів, 

інтелектуальних ігор, тренінгів та 

інших інтерактивних форм з 

використанням профорієнтаційних 

інноваційних методів 

Протягом 

року 

Класні керівники, педагог - 

організатор 

1.6. Сприяти залученню батьківської 

громадськості, ветеранів праці, членів 

трудових династій, майстрів-

професіоналів до проведення різних 

форм профорієнтаційної роботи 

Протягом 

року 

Класні керівники, ЗДВР, 

педагог-організатор 

1.7. Проведення батьківських зборів 

«Профорієнтація і допрофільна 

підготовка старших підлітків; шляхи 

самовизначення і вибору професії» 

Січень 

2022р. 

Класні керівники 9 класів 

1.8. Проведення предметних тижнів, декад, 
олімпіад з трудового та технічного 
навчання 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі трудового навчання, 

педагог - організатор 

2.Реалізація професійної орієнтації через позаурочну діяльність 

2.1. Участь в інформаційній зустрічі з 

питань започаткування власної справи 

та забезпечення самостійно себе 

роботою 

Протягом 

навчального 

року 

Міський     центр     зайнятості 



2.2. Участь в ярмарку професій, вакансій 

та послуг служби зайнятості за участю 

роботодавців з метою орієнтації 

молоді на отримання професій, які 

користуються попитом на ринку праці 

Протягом 

навчального 

року 

Міський центр зайнятості 

2.3. Організація професіографічних 

зустрічей та уроків трудового 

навчання з  екскурсіями на 

підприємства із  залученням 

наставників та ветеранів праці 

Протягом 

навчального 

року 

Міський центр зайнятості 

2.4. Проведення екскурсій на промислові 

підприємства та заклади вищої освіти 

міста 

Протягом 

навчального 

року 

Класні керівники, ЗДВР 

2.5. Проведення виставок, конкурсів 

гуртків з технічної та декоративно -

прикладної творчості «Професія 

майбутнього», «Моє захоплення» 

Протягом 

навчального 

року 

Вчителі трудового навчання, 

педагог - організатор 

3. Психолого-педагогічне супроводження професійного самовизначення учнів 

3.1. Організація та проведення 

індивідуальних консультацій та 

батьківських зборів з питань 

профорієнтації молоді 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

3.2. Підготовка методичних матеріалів та 

інформаційно-просвітницьких 

матеріалів з профорієнтаційної роботи 

грудень 

2021р. 

Практичний психолог, ЗДВР, 

педагог - організатор 

3.3. Проведення тестування та анкетування 

учнів 9 - х  класів з метою виявлення 

професійної направленості 

грудень 

2021 р. 

Міський центр зайнятості, 

практичний психолог 

 
 


