
Заходи на виконання Програми професійної орієнтації учнівської молоді 
ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» 

на 2016/2021 роки 
 
№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 
виконання 

Виконавці Очікуваний результат 

1. Соціологічне опитування учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою виявлення професійних схильностей та 
намірів щодо вибору професії 

1. Проведення соціологічного 
опитування учнів випускних 
класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з метою 
виявлення професійних 
схильностей та намірів вибору 
професії. 

1.1. Провести перший моніторинг 
професійних намірів учнів 9-х та 11-х 
класів 

Щороку -
вересень 

Профконсультанти 
закріплені за 
школами 

Визначення професійних 
намірів учнів 9-х та 11-х 
класів. Співставлення 
результатів другого 
моніторингу з 
результатами першого 
моніторингу професійних 
намірів. Визначення 
результативності заходів 
Програми. 

1.2. Провести другий моніторинг 
професійних намірів учнів 9-х та 11-х 
класів 

Щороку – 
травень  

Профконсультанти 
закріплені за 
школами 

2. Інформаційно-роз′яснювальна робота щодо профорієнтації учнівської молоді на здобуття професії 

2. Проведення інформаційно-
роз′яснювальної роботи з 
батьками учнів випускних 
класів щодо профорієнтації, 
потреби ринку праці в 
кваліфікованих робітниках. 

2.1. Брати участь в загальношкільних 
батьківських зборах з метою 
інформування про професії які надає 
навчальний заклад 

2016/2021 роки Профконсультанти 
закріплені за 
школами 

Підвищення рівня 
поінформованості учнів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів про 
професії, які надає 
навчальний заклад. 2.2. Організувати в загальноосвітніх 

навчальних закладах та ліцеї лекторіїв 
для батьків та проводити 
роз’яснювальну роботу серед батьків з 
питань профорієнтації 

2016/2021 роки Адміністрація, 
профконсультанти 
закріплені за 
школами 

2.3. Організувати День відкритих дверей в 
навчальному закладі 
 
 

2016/2021 роки 
 
 
 

Адміністрація, 
педагогічний та 
учнівський 
колектив 



2.4. Проводити інформаційну та 
роз’яснювальну роботу в засобах 
масової інформації 

2016/2021 роки Адміністрація, 
педагогічний 
колектив  

3. Групові та масові профорієнтаційні заходи для учнівської молоді з Кіровоградським обласним центром зайнятості 
3. Забезпечення проведення 

групових та масових 
профорієнтаційних заходів для 
учнівської молоді з 
Кіровоградським обласним та 
міським центром зайнятості 

3.1. Взяти участь у профорієнтаційних 
заходах центру зайнятості: 
 Ярмарках професій; 
 Презентаціях професій; 
 Презентаціях навчальних 

закладів; 
 Профорієнтаційних зустрічах. 

2016/2021 роки Центр зайнятості, 
педагогічний 
колектив 

Формування у учнів 
уявлення про власну 
відповідальність за своє 
майбутнє, про світ 
професій, сприяння 
професійному 
самовизначенню молоді 

3.2. Брати участь у семінарах-практикумах 
центру зайнятості: «Профорієнтація 
молоді – вимога сьогодення». 

2016/2021 роки Центр зайнятості, 
педагогічний 
колектив 

3.3. Проведення профорієнтаційних уроків 
«Твій перший крок до кар’єри » у 
сільських загальноосвітніх школах. 

2016/2021 роки Центр зайнятості, 
педагогічний 
колектив 

4. Сприяння раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості учнівської молоді шляхом проведення профорієнтаційних 
змагальномотиваційних заходів та виступів профорієнтаційних бригад 

4. Забезпечення зайнятості 
учнівської молоді шляхом 
проведення профорієнтаційних 
заходів  

4.1. Організувати виступи агітбригад в 
школах області. 

2016/2021 роки Педагогічний та 
учнівський 
колектив 

Інформування учнів 
випускних класів про 
ліцей, напрямки 
навчання та організації 
дозвілля 

4.2.  Організувати в загальноосвітніх 
закладом спільно з ліцеєм спільні 
тижні професій, спортивні змагання. 

2016/2021 роки Педагогічний та 
учнівський 
колектив 

 


