
План роботи  

 опорного навчального закладу ЕНВК «ЗНЗ – МНВК» з напрямку: 

«Формування професійного самовизначення учнів в системі профорієнтаційної роботи»  

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний Форма 

пред’явлення 

результата 

Форма поширення досвіду 

на рівні міста 

1. 1

. 

Підготовка та видача наказу «Про 

роботу опорного  навчального 

закладу за напрямком формування 

професійного самовизначення учнів в 

системі профорієнтаційної роботи»  

 

Січень 2012 р. 

Директор, 

заступники 

директора 

Наказ  

2. 2

. 

Проведення семінару-практикуму 

для методистів з профорієнтатації  

ЗНЗ «Вивчення  мотивації вибору 

професії з метою підготовки до 

свідомого професійного 

самовизначення». В рамках семінару 

проведення тренінгу «Професійне 

самовизначення»  

Січень 2012р. Глінська Т.В., 

методист НМЦ 

 

Матеріали 

заходів 

Профорієнтаційний захід 

(розміщення матеріалів на 

сайті НМЦ та ЕНВК «ЗНЗ-

МНВК» ) 

3. 4

. 

Проведення засідання ММО 

методистів з профорієнтації з теми: 

«Науково-методичні основи шкільної 

профорієнтації». 

Лютий 2012р. Глінська Т.В. 

методист НМЦ, 

методист  з 

профорієнтації 

ЕНВК «ЗНЗ – 

МНВК» 

Матеріали 

засідання 

Профорієнтаційний захід 

(розміщення матеріалів на 

сайті НМЦ та ЕНВК «ЗНЗ-

МНВК» ) 

4. 5

. 

Розпочати роботу по систематизації 

інформаційних ресурсів за 

напрямками діяльності: навчально-

виховної; культурно-просвітницької; 

інформаційно-методичної; науково-

продуктивної; адміністративно-

господарської діяльності. 

Протягом 

року 

2011-2012 

Глінська Т.В. 

методист НМЦ, 

заступники 

директора 

ЕНВК «ЗНЗ – 

МНВК» 

Банки даних 

Розміщення  на сайті НМЦ 

та ЕНВК «ЗНЗ – МНВК»  

5. 6

. 

Організація інформаційно-

просвітницької роботи з 

професійного самовизначення  учнів 

Протягом 

року 

2011-2012 

Заступники 

директора, 

методист  з 

Матеріали 

заходів 

Інформаційно-

просвітницькі 

заходи (розміщення на 



8-11 класів шкіл міста з 

технологічного профілю: 

-знайомство з професіями, що 

надаються навчальним закладом 

ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»; 

-надання інформації про можливості, 

переваги та умови навчання в ЕНВК 

«ЗНЗ - МНВК»;  

- проведення діагностування учнів 

щодо професійної само- 

визначеності, професійної 

придатності; 

 - організація та проведення зустрічей  

з викладачами та майстрами 

професійного відділення ЕНВК 

«ЗНЗ-МНВК»;  

- ознайомлення учнів та батьків з 

реальною потребою фахівців з  

професій в умовах ринку праці  

профорієнтації 

ЕНВК «ЗНЗ – 

МНВК» 

 

 

сайті НМЦ та ЕНВК «ЗНЗ 

– МНВК») 

6. 7

. 

Діагностування учнів шкіл міста на 

професійну направленість та 

подальше навчання в Комплексі: 

- проведення анкетування  

учнів 8-11 класів шкіл міста та учнів  

Комплексу на тему «Професійний 

напрямок при виборі професії»; 

- проведення анкетування учнів з 

метою вивчення ставлення до 

діяльності ЕНВК «ЗНЗ-МНВК». 

Березень-квітень 

2012р. 

Методист  з 

профорієнтації 

 

Матеріали 

діагностування 

Ознайомлення керівників 

та  вчителів закладів освіти 

7. 8

. 

Проведення Тижня відчинених 

дверей для вчителів, учнів шкіл міста 

та громадськості 

 

 

Березень-квітень 

2012 р. 

 

 

Заступник 

директора з НВрР, 

методист  з 

профорієнтації, 

майстри 

виробничого 

навчання 

Матеріали 

заходу 

Інформаційно-

просвітницькі 

заходи (розміщення на 

сайті НМЦ та ЕНВК «ЗНЗ 

– МНВК» ) 



8. 9

. 

Проведення  семінару-диспуту для 

методистів з профорієнтації ЗНЗ 

«Система профорієнтації і основні її 

напрямки». 

Квітень 

2012р. 

Глінська Т.В. 

методист НМЦ 

 

Матеріали 

заходу 

Профорієнтаційний захід 

(розміщення матеріалів на 

сайті НМЦ та ЕНВК «ЗНЗ-

МНВК» ) 

9. 1

0

. 

Проведення профорієнтаційних 

заходів для учнів та адміністрацій 

шкіл міста 

Квітень 

2012 

 

Заступник 

директора з НВрР,  

методист з 

профорієнтації 

Матеріали 

заходів 
Профорієнтаційні заходи 

(розміщення на сайті НМЦ 

та ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» ) 

10. 1
1

. 

Висвітлення роботи опорного 

закладу з проблеми в засобах масової 

інформації  

 

Протягом  2012 

року 

 

Заступник 

директора з НВрР,  

методист з 

профорієнтації 

Матеріали 

статей 

 

 

випуск статей 

11. 1
2

. 

Розробка механізму взаємодії ЕНВК 

«ЗНЗ-МНВК» з  навчальними 

закладами та іншими об’єктами 

освіти. за напрямком «Формування 

професійного самовизначення учнів в 

системі профорієнтаційної роботи 

опорного навчального закладу»  

До 01.05.2012 р. Заступники 

директора, 

методист  з 

профорієнтації 

ЕНВК «ЗНЗ – 

МНВК» 

 

Алгоритм  

 

12. 1
3

. 

Розробка структурно-організаційної 

моделі профорієнтаційної  роботи  

До 01.05.2012 р. Глінська Т.В. 

методист НМЦ, 

заступники 

директора 

ЕНВК «ЗНЗ – 

МНВК» 

Структурно-

організаційна 

модель 

профорієнтацій-

ної  роботи 

 

13. 1
4

. 

Ознайомлення  з професіями, що 

надаються навчальним закладом 

ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» під час 

щорічної акції «День майбутнього 

студента» 

Жовтень 

2012р. 

Глінська Т.В. 

методист НМЦ, 

методист  з 

профорієнтації 

ЕНВК «ЗНЗ – 

МНВК» 

Буклети, 

презентація 
Інформаційно-

просвітницький 

захід 

 


