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Гейміфікація у профорієнтації 1 

Покоління Z часто 

сумнівається у виборі 

майбутньої професії, 

тож варто знати, як 

допомогти підлітку 

з’ясувати, чи він на 

правильному шляху. 

2 
Власне кажучи, 

профорієнтація для підлітків 

має бути такою, яка вчить 

обмірковувати, планувати, 

досліджувати й випробовувати 

професії для життя та успіху.  

У своїй практиці я 

використовую ігрові методи: 

kahoot!, командні змагання та 

рольові ігри. 



Для учнів 9 та 11 класів важливі позитивні емоції,  

які вони відчувають під час гри, стосунки між учасниками 

команди та зворотній зв’язок.  



Популярність ігор росте, тож чому би не спробувати перенести їх на сферу 
профорієнтації? Ігри дають виклики гравцям, у процесі гри їх зусилля 

винагороджуються, вони поступово йдуть до мети, долаючи перешкоди, а досягнувши – 
отримують задоволення і навіть не помічають, що з ними працює стороння людина! 



Отже, використання гейміфікації в 
профорієнтаційному процесі 

підвищує зацікавленість учнів та їх 
мотивацію, сприяє емоційній 

залученості та соціальній взаємодії 
між однолітками.  

 
Учні беруть активну участь в роботі, 

що активізує їх пізнавальну 
діяльність на відміну від 

традиційних форм  
профорієнтаційної роботи, одне діло 
коли учні слухають нудну теорію про 

невідому професію, інша справа , 
коли вони граючись дізнаються про 

світ професій того чи іншого 
закладу професійної  

(професійно-технічної) освіти. 
 



ГЕЙМІФІКАЦІЯ – ЦЕ НЕ ЧАРІВНА ПАЛИЧКА,  
А ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ! 



використання 
ігор  

у профорієнтації 

при правильній організації цього промо-заходу абсолютна більшість учнів зацікавиться закладом освіти та уважно слухатиме; 

реалізується в оптимальному для кожного учня темпі, відповідно до його можливостей та побажань; 

сприяння розвитку мислення та комунікативних здібностей, самостійності, активності, креативності учнів, зацікавленість і 
активність учнів у запропонованих професіях; 

розвиваються пізнавальні навички та креативне мислення, кругозір та здатність шукати й опрацьовувати необхідну 
інформацію щодо професій і вступу; 

виховується здатність до взаємодії, рольової діяльності; 

збільшується мотивація учнів до вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.  

ПЕРЕВАГИ 



потребує багато часу для підготовки та реалізації (тому може важко поєднуватись з іншими методами); 

це складний процес організації роботи з учнями; 

педагогу буває важко підтримувати дисципліну; 

може бути неефективним за умов неякісної організації; 

вимагає від самого профорієнтатора розвинених комунікативних навичок.  

P.S. Пам’ятайте – будь-які недоліки в руках 
майстерних педагогів стають викликами! 

НЕДОЛІКИ 
використання 

ігор  
у профорієнтації 



ЧЕКАЮ НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


