
 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 
 

опорного навчального закладу ЕНВК «ЗНЗ – МНВК» 

на 2012-2013 н.р. 
 

за напрямком: 

 

«Формування професійного 
самовизначення учнів в системі 

профорієнтаційної роботи» 

 

 

 



№ 
п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний Форма 
пред’яв-

лення 
результата 

Форма 
поширення 
досвіду на 
рівні міста 

1. 1
. 
Підготовка та видача наказу «Про роботу опорного  

навчального закладу у 2012-2013 н.р.  за напрямком 

«Формування професійного самовизначення учнів в системі 

профорієнтаційної роботи»  

Серпень 

2012 р. 

Директор,  

методист з 

профорієнтації 

Тімофєєва І.В. 

Наказ  

2. 2
. 
Проведення діагностування учнів Комплексу в рамках ІІІ 

(розвивально-формуючого) етапу дослідно-експеримен-

тальної роботи над темою: «Відпрацювання технології 

допрофесійного та профільного навчання за технологічним 

напрямом на базі ЕНВК «ЗНЗ – МНВК» Енергодарської 

міської ради  Запорізької області та загальноосвітніх 

навчальних закладів в умовах малого міста» 
    Діагностика вивчення особистісної готовності учнів до 

професійного навчання: 

2.1. Психофізіологічна готовність (методика 

Г.Ю.Айзенка на визначення провідного типу 

темпераменту, методика Б.Й.Цукатова на 

визначення зв’язку типологічного статусу 

особистості та схильності її до певного виду 

діяльності); 

2.2. Характерологічна готовність (тест 

«Особистісний опитувальник Айзенка Г.Ю.); 

2.3. Характерологічна готовність (модифікований 

Подмазіним С.І. опитувальник   А.Є.Лічко-

К.Леончарда   для ідентифікації типів акцентуації 

характеру підлітків відносно професійного вибору); 

2.4. Характерологічна готовність (модифікований 

Подмазіним С.І. опитувальник   А.Є.Лічко-

К.Леончарда   для ідентифікації типів акцентуації 

характеру підлітків відносно професійного вибору); 

2.5. Мотиваційна готовність (опитувальник 

Л.Лучко «Ваша майбутня професія», опитувальник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

2012 р. 

 

 

 

 

Жовтень 

2012 р. 

 

 

 

 

Листопад 

2012 р. 

 

 

Грудень 

2012 р. 

Методист з 

профорієнтації 

Тімофєєва І.В., 

практичний психолог 

Рязанцева А.М., 

класні керівники 

 

Матеріали 

діагнос-

тування 

Ознайомлення 
кл.керівників 

 
Висвітлення 

аналізу 
результатів 

дослідження на 
засіданні 

творчої групи 
(квітень  
2013 р.)  

 
Висвітлення 

аналізу резуль-
татів на тема-

тичній педраді:  
«Впроваджен-

ня профільного 
навчання учнів 
старшої школи 
в ЕНВК «ЗНЗ-

МНВК» 
(березень  

2013 р.) 



В.В.Столік «Готовність учня до профільного 

самоусвідомлення»);  

2.6. Професійна готовність (Орієнтаційно-

діагностичний опитувальник інтересів «ОДАНІ-2»  

С.Я.Капіловської та Б.О.Федоришина,   «методика 

самооцінки схильностей підлітків до різних типів 

професійної діяльності»  М.Волкова); 

2.7. Професійна готовність (Методика визначення 

інтересів та спрямованості до майбутньої 

професійної діяльності,  опитувальник 

«Професійних переваг Б.Басса» та анкета інтересів 

А.Є.Голомштока і О.І.Мишковського ) 

 

 

Січень 

2013 р. 

 

 

 

Лютий 

2013 р. 

3. 4
. 
Проведення тренінгових занять за темою «Професійне 

самовизначення учнів»   (13 занять за окремим планом)  

 

Жовтень 

2012 р.- 

-березень 

2013 р. 

Методист з 

профорієнтації 

Тімофєєва І.В., 

практичний психолог 

Рязанцева А.М. 

 

Матеріали 

тренінгу 
Ознайомлення 

класних  
керівників,  

розміщення  на 
сайті ЕНВК 

«ЗНЗ–МНВК» 

4.  Участь у акції «День майбутнього студента» учнів  9, 12 

класів Комплексу. 

Ознайомлення  з професіями, що надаються навчальним 

закладом ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» 

Жовтень 

2012 р. 

Методист  з 

профорієнтації 

Тімофєєва І.В., 

методист НМЦ 

Глінська Т.В. 

 

Буклети, 

презента-ція, 

Інформа-ція  

з під-сумків 

щодо учас-ті 

у акції. 

Інформаційно-
просвітницькій 

захід 
(розміщення  

на сайті ЕНВК 
«ЗНЗ–МНВК», 

НМЦ) 

5.  Проведення  профорієнтаційного заходу «Тижні 

професійної майстерності» 

Листопад 

2012 р. 

Методист  з профорі-

єнтації Тімофєєва І.В., 

заступник  директора 

з НВрР Батехо С.М., 

завідуюча НЧ  - 

Мошник А.С., 

майстри виробничого 

навчання  

Інформація  

з прове-

деного 

заходу 

Інформаційно-
просвітницькі 

заходи 
(розміщення, 
на сайті ЕНВК 
«ЗНЗ-МНВК»,  
НМЦ, висвіт-
лення в ЗМІ) 

 
 



6.  Засідання творчої групи за темою: «Формування 

професійного самовизначення учнів в рамках 

профорієнтаційної роботи» 

Листопад 

2012 р. 

ІV 

тиждень  

Методист  з 

профорієнтації 

Тімофєєва І.В., члени 

творчої групи 

Матеріали 

засідання  
 

 
7. 

 

Проведення семінару «Використання в профорієнтації 

учнів  кращого  досвіду зарубіжних країн» 

 

Січень 

2013 р. 

 

Методист НМЦ -

Глінська Т.В., 

методисти з 

профорієнтації шкіл 

міста 

Матеріали 

заходу 

 

 

 

Профорієнта-
ційний захід 
(розміщення 
матеріалів на 
сайті НМЦ та 
ЕНВК «ЗНЗ-

МНВК» ) 
8. Участь в «Обласному місячнику профорієнтації» Лютий 

2012 р.- 

- березень 

2013 р. 

Методист з профорі-

єнтації Тімофєєва І.В., 

заступник директора з 

НВрР Батехо С.М., 

класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання 

Інформація 

до НМЦ 
Інформаційно-
просвітниць- 

кі заходи 
(розміщення, 
на сайті ЕНВК 
«ЗНЗ-МНВК»,  

НМЦ) 
9. Організація та проведення традиційного заходу  «Тиждень 

відчинених дверей»  

Квітень 

2013 р. 

Заступник директора з 

НВрР Батехо С.М., 

методист  з профорі-

єнтації Тімофєєва І.В., 

майстри виробничого 

навчання, класні 

керівники 

Матеріали 

Заходу 

 

 

 

 

 

Інформаційно-
просвітницькі 
заходи (розмі-
щення на сайті 

ЕНВК «ЗНЗ – 
МНВК», НМЦ) 

 
 

 10. 
Організація інформаційно-просвітницької роботи з 

професійного самовизначення  учнів 7-9, 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»;  

- ознайомлення учнів та батьків з реальною потребою 

фахівців з  професій в умовах ринку праці  

 

Протягом 

року 

2012-2013 

Методист  з профорі-

єнтації Тімофєєва І.В., 

заступник директора з 

НВрР – Батехо С.М. 

Матеріали 

заходів 
Інформаційно-
просвітницькі 

заходи 
(розміщення на 

сайті НМЦ та 
ЕНВК «ЗНЗ – 

МНВК») 
 
 



11. Засідання творчої групи за темою: «Формування 

професійного самовизначення учнів в рамках 

профорієнтаційної роботи» 

Квітень 

2013р. 

ІІІ 

тиждень  

 

Методист  з  

профорієнтації 

Тімофєєва І.В.,  члени 

творчої групи 

Матеріали 

засідання  
 

12. Діагностування учнів шкіл міста на професійну 

направленість та подальше навчання в Комплексі: 

- проведення анкетування учнів 9-х класів шкіл міста на 

тему «Професійний напрямок при виборі професії» 

 

Квітень-

травень 

2013р. 

Методист  з 

профорієнтації 

Тімофєєва І.В. 

Матеріали 

діагносту-

вання 

Ознайомлення 
керівників та  

вчителів 
закладів освіти 

 

13. Висвітлення роботи опорного навчального закладу за 
темою «Формування професійного самовизначення 
учнів в системі профорієнтаційної роботи»  

 

Лютий, 
червень 
2013 р. 

 

Заступник 
директора з НМР – 

Рубцова І.В.,  
методист з 

профорієнтації 
Тімофєєва І.В. 

 

Матеріали  
з проведе-
ної роботи 

 

Аналіз роботи у 
2012-2013 н.р. 

до НМЦ УО ЕМР 
(червень 2013),  

розміщення 
інформації на 
сайті НМЦ та 
ЕНВК «ЗНЗ – 

МНВК») 
 

 


