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Проведення профорієнтаційної роботи в ДПТНЗ «Рокитнянський професійний 

ліцей» забезпечується наступним інструментарієм: 

• створення банку даних учнівської молоді, який постійно щорічно оновлюється; 

• співпраця закладу освіти з місцевими органами влади, загальноосвітніми 

навчальними закладами, 

•  підприємствами району, області; 

• популяризація робітничих професій; 

• оформлення профорієнтаційного куточку; 

• проведення Днів відкритих дверей, ярмарків, тижнів професій, олімпіад, 

конкурсів, вікторин, конференцій, круглих столів тощо; 

• моніторингові дослідження потреб молоді, громадян в освітніх послугах, що надає 

заклад; 

• залучення ЗМІ (оголошення в пресі, реклама на ТБ тощо) 

• упровадження ІКТ; 

• організація зустрічей із випускниками шкіл, їх батьками з метою презентації 

навчального закладу, майстер-класів; 

• проведення спільних спортивно-культурних заходів, змагань, концертів, екскурсій 

тощо; 

• залучення фахівців підприємств до участі у вечорах профорієнтації, диспутах, 

профорієнтаційних ділових іграх, вправах; 

• демонстрація тематичних книжкових виставок; 

• консультування учнів, батьків, молоді, інших громадян щодо користування 

професійним терміналом «Живи і працюй в Україні»; 

• проведення для батьків спеціалізованих лекторіїв; 

• святкування (відзначення) знаменних дат, професійних свят; 

• зустрічі учнівської молоді з представниками професій – випускниками 

навчального закладу, які досягли високих успіхів у професійній діяльності; 

• створення інформаційного центру профорієнтаційної роботи (ІЦПР); 



• застосування формули вибору професії; 

• соціально-психологічний супровід (діагностичний, консультаційний, 

корекційний). 

Окремої уваги заслуговує створення інформаційно-соціальної платформи, 

функціонування якої передбачає активне використання ІКТ у профорієнтаційних 

цілях.     

 Використиння  соціальних мереж, зокрема Facebook, де користувачі мають 

змогу отримати відео- та текстову інформацію, коментувати її. Для розвитку 

співпраці, інформування потенційних споживачів освітніх послуг,   навчальний 

заклад використовує інші можливості мережі Internet, зокрема для проведення 

Webконференцій, он-лайн зустрічей. 

 Спілкування у соціальній мережі дозволяє встановити тісний зв’язок між 

профконсультантом і учнями та їх батьками, сприяє розвитку світогляду кожного 

учня, спонукає до свідомого вибору професії. 

Важливе місце у профорієнтаційній роботі належить офіційному сайту 

закладу. Він містить інформацію для випускників шкіл, їх батьків, молоді, 

незайнятого населення. На сторінках сайту можна відстежити останні новини про 

заходи, які відбулися в освітньому закладі, ознайомитися з його історією, переліком 

освітніх послуг та навчально-виробничою діяльністю. Там розміщено відео 

презентації про сучасні, затребувані на регіональному ринку праці професії 

кваліфікованих робітників   матеріали про співпрацю з роботодавцями, 

проходження виробничої практики, працевлаштовує випускників після навчання. 

 Із метою підвищення якості консультаційних та освітніх послуг, прозорості та 

широкого доступу до інформації у навчальному закладі створена електронна 

бібліотека. Це сучасний потужний інформаційний простір, який дає можливість 

користувачам, майбутнім абітурієнтам, отримувати інформацію на власних носіях 

інформації: планшетах, смартфонах, телефонах тощо. База електронної бібліотеки 

спрямована на забезпечення інформативності, доступності, мобільності, гнучкості 

та привабливості профорієнтаційних послуг для випускників шкіл.   

 Доступ до сайту закладу мають учні, батьки та вчителі. 

Упровадження інформаційних технологій у профорієнтаційну роботу сприяє 

розвитку розширення можливостей для учнівської молоді, інших категорій 

громадян щодо вибору професії, планування кар’єри, формування соціально-

значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці. 



  У період змішаного навчання учасників освітнього процесу в ІІ піріччі 2021 

року для старшокласників шкіл  з метою ознайомлення   з робітничими професіями 

проведено профорієнтаійні тренінги в закладах загальної середньої освіти:                   

Онлайн презентаці: Інформаційний стартап «Барометр професії», 

                 «Від зернини до вершини», «Професійний мікс» 

Майстер-класи: «Кращий з професії «Обліковець», «Декорування керамічної 

                     плитки», «Виконання мозаїчної штукатурки», «Виготовлення рамки  

                   для дзеркала» 

Онлайн вернісаж професії «Оператор комп’ютерного набору» 

   

  

                 


