
I. Аналiз проблеми i актуальнiсть проекту
Потреба у профорiентацiйнiй роботi не завжди видаеться очевидною, i тому

школярi, наприклад, нерiдко вважаютъ, що бесiди про вибiр професii, тести, якi iM
пропонують на позакласних уроках, - це просто даремне гаяння часу. В той же час
iз наближенням випускних iспитiв питання под€Lльшоi долi свого чада починас
турбувати багатьох батькiв. Правда, дуже часто вибiр вiдкладасться, i в цiй
ситуацiТ дiти продовжують навчання в училищi, коледжi, лiцеi або iнститутi,
р€lзом з батьками гадаючи, що це i е професiйний вибiр, а у кращому випадку -
вважаючи, що далi все заJIагодиться саме собою. Чи так це насправдi?
Щослiдження свiдчать про прямо протилежне. Найчастiше звертаються по
консультацiю люди з вищою або незакiнченою вищою освiтою. Людина з
дипломом ВНЗ свого часу не замислюваJIася по-справжньому про свое
покликання, про професiйну кар'сру, а вiдклад€Lла Bci цi питання "на потiм",
мовляв, спершу треба ocBiTy одержати. Вихiд на ре€LльниЙ ринок працi зразу ж
засвiдчуе, що було упущено за час навчання. Дуже часто каменем спотикання стае
вiдсутнiсть практичних навикiв роботи за фахом i досвiду роботи в конкретнiй
органiзацii.

Саме тому на сьогоднiшнiй день перед школою cToiTb завдання професiйноi
орiснтацii учнiвськоТ молодi. Актуальнiсть професiйноi орiентацii зумовлюсться
процесом профiльноi освiти на сучасному етапi Ti розвитку та вибором професii
пiсля закiнчення школи.тому з метою правильного вибору професiТ будуть
проводитися анкетування, тестування, екскурсii, години спiлкування, бесiди
спiльнi з психологом та iH..

II. Мета проекту
Сформувати в учнiв навички та вмiння свiдомого вибору професii.

III. Шляхи реалiзацii.
Одним iз ефективних засобiв для вирiшення поставленоi мети е проведення

тестування та анкетування з використанням профорiентацiйного щоденника,
проведення екскурсiй на виробництва та в органiзацiТ якi дiють у районi,
проведення годин спiлкування та бесiд та спiльна робота з психологом, лекцiТ на
батькiвських зборах та iH..

IV. Виконавцi проекту.
Класний керiвник, соцiальний педагог, психолог, батьки.

V. Реалiзацiя проекту
ль
п/п

Змiст проектноi дiяльностi TepMiH
виконання

1 Ознайомлення з екраном служби зайнятостt Вересень

2 Робота iз щоденником профорiснтацiТ XtoBTeHb
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Екскурсiя на Лановецький чукровий завод з
метою ознайомлення з робiтничими
поофесiями.

Жовтенъ

4 Бесiда "I_{iкавий cBiT професiй" Листопад

5
Батькiвськi збори "Роль батькiв у виборi
трудового шляху молодоТ людини Груленъ

6
ГКК "Вибiр професiТ: ВУЗ чи ПТУ?" Сiчень

7 Екскурсiя в Лановецьке ПТУ Березень

8

Бесiда "Стратегiя успiху або Як обрати
професiю" з використанням
профорiснтацiйного щоденника

KBiTeHb

Y.Пiдсумки проекту
Екскурсiя у Лановецький центр зайнятостi

VI. Очiкуванi результати

1. Створення оптимаJIьних умов для свiдомого вибору професiТ учнями;
2. Виховання свiдомого громадянина украТнськоТ держави, який

орiснтусться у широкому cBiTi професiй i може правильно застосувати своi
нахили;

З. Формування системи знань з питань професiйного вибору


