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РОБОТИ 

ДПТНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ТУРИЗМУ» 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

Ознайомлення учнів з професіями та правилами їх вибору, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України; 

Створення умов для вибору професії, разом з тим 

формуванням здатності до самостійного й усвідомленого 

рішення щодо свого вибору; 

Вселити віру у власні  сили та бачення перспективи 

кращого розвитку свого майбутнього.  Потрібно не тільки 

мріяти, а цілеспрямовано йти до мрії; 

Допомога учневі зосередитися та розібратися в тому, чого  

він «хоче» - його бажання, інтереси, нахили, і що він «може» - 

які в нього знання, здібності, стан здоров'я, і наскільки виникає 

«потреба» його вибору на ринку праці 
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ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ РОБОТИ 

Професійна інформація — це пропаганда різних професій, 
психолого-педагогічна система формування в особистості 

активної профорієнтаційної позиції;  

Професійна діагностика — це система психологічного 

вивчення особистості з метою виявлення її професійно- 

значущих властивостей і якостей;  

Професійна консультація — надання особистості на 

основі її вивчення науково - обґрунтованої допомоги щодо 

професійного самовизначення;  

Професійний відбір — це система роботи, спрямована на 

надання допомоги учневі у доборі конкретної професії на 

основі виявлення й оцінки загальних і спеціальних 

здібностей, інтересів, потреб і об'єктивних умов 

професійної підготовки і працевлаштування;  

Професійна адаптація — пристосованість учнів до 

засвоєння обраної професії. Етапи профорієнтаційної 

роботи  



МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 

РОБОТА 

Співпраця з 
регіональним 

центром 
зайнятості 

Контингент 
учнів 

Співпраця з 
замовниками 

робітничих 
кадрів 

Реклама та 
надання 

інформації в 
мережі Інтернет,  
а також на сайті 

училища  

Проведення 
заходів для 
майбутніх 

випускників 
шкіл 

Робота з 
батьками  

учнів 

Проведення 
профорієнтаційної 

роботи в школах 

Профорієнтація 
через випускників 

училища 

Реклама 
училища в 
засобах 
масової 

інформації 

Моніторинг 
престижності 

професій  



НАПРЯМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Розроблено і обговорено 

на нараді при директорі 

план профорієнтаційної 

роботи на навчальний рік 

Сформовано постійно діючу 

групу майстрів виробничого 

навчання та викладачів для 

профорієнтаційної роботи з 

учнями випускних класів  

шкіл регіону 
Розроблено 

календарики, брошури, 

іншу друковану 

продукцію з розміщенням 

інформації про 

навчальний заклад 

Поширення рекламного 

ролика про Тернопільське 

вище професійне училище 

сфери послуг та туризму 

через соціальні мережі,  

сайт училища,  

YouTube-канал,  учнівські групи 

Реклама на 

телебаченні ТV4 

рубрика Абітурієнт 



НАПРЯМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Відвідування загальноосвітніх шкіл 

міста та області з метою 

ознайомлення випускників з 

переліком професій на які 

здійснюватиметься набір  

Участь у шкільних батьківських 

зборах з метою проведення 

індивідуальних консультацій з учнями 

та їх батьками з питань підвищення 

інтересу до робітничої професії 

Співпраця з бібліотеками міста з 

метою проведення у них презентацій 

та агітаційно-роз’яснювальної 

роботи про училище серед учнів 

шкіл Тернополя, бібліофест 



ПРОВЕДЕНО 

майстер-класи День відкритих дверей 

профорієнтаційні  квести 

інтелектуальні та 

професійні ігри 

тестування своїх 

можливостей  

на базі шкіл м. Тернополя  

Розміщено рекламні оголошення 

в періодичних виданнях  

«Вільне життя»,  
«Свобода»,  

«Наш день» 

Соціальних мережах  



ПРОВЕДЕНО 

майстер-класи День відкритих дверей 

профорієнтаційні  квести 

інтелектуальні та 

професійні ігри 

тестування своїх 

можливостей  

на базі шкіл м. Тернополя  

Розміщено рекламні оголошення 

в періодичних виданнях  

«Вільне життя»,  

«Свобода»,  

«Наш день» 



УЧАСТЬ У ВОЛОНТЕРСЬКИХ ПРОЄКТАХ 

ЯРМАРКА ПРОФЕСІЙ 

ОНОВЛЕННЯ  

РУБРИКИ АБІТУРІЄНТ  

НА САЙТІ УЧИЛИЩА 

        розповсюдження  

        рекламно-агітаційних  

        матеріалів 

ПРОВЕДЕННЯ  

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 



        Форум професійної освіти 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙ 
участі у обласних та  

Всеукраїнських конкурсах, фестивалях:  

     Цвіт вишиванки 

        Прорив легкої промисловості  

      Альтернатива  

      Тернопільські дні моди  

     флористичний фестиваль  

«Кохання в Сент Міклош» 



УЧАСТЬ У БЛАГОДІЙНИХ АКЦІЯХ 

Жіночність без границь 

На допомогу воїнам АТО 


