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ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 
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ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Здобувачі освіти  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета курсу: підготовка учнів до самостійного вибору 
майбутньої професії, забезпечення обсягом 
систематизованих профінформаційних знань, необхідних 
для ухвалення правильного рішення в професійному 
самовизначенні. 
 
Завдання курсу: 

§ ознайомити учнів зі змістом і структурою світу 
професій, сучасними вимогами соціального 
середовища до фахівців на ринку праці; 

§ створити умови для пізнання школярами самих 
себе, своїх індивідуальних особливостей, 
професійних інтересів і схильностей, які 
необхідно враховувати при виборі майбутньої 
професії; 

§ формувати уміння співвідносити особистісні 
якості і вимоги до професії або спеціальності; 

§ надати інформацію про шляхи оволодіння 
майбутньою професією і виробити уміння пошуку 
необхідної інформації для забезпечення ухвалення 
рішення про удосконалення особистісного 
професійного плану і перспективи професійного 
росту; 

§ сприяти здійсненню стійкого і цілеспрямованого 
професійного вибору. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Структура курсу: 
Програма складається з 35 занять тривалістю 45 хвилин з 
періодичністю 1 раз у тиждень. Даний курс передбачає 
роботу з дітьми 8-11 класів. 
Представлений у програмі курсу матеріал підібраний 
відповідно до вікових особливостей дітей даного віку. 
Кількість дітей, що рекомендовано для однієї групи – 8-15 
чоловік. 



 
Тематичний план містить наступні розділи: 
І. Вступ. 
ІІ. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії. 
ІІІ. Класифікація професій для інформаційного 
забезпечення професійного самовизначення учнів. 
ІV. Обрана професія в умовах безперервної освіти. 
 
Основні розділи програми спрямовані на пізнання світу 
професій, самопізнання, розкриття особливостей 
планування й удосконалення перспектив професійного 
розвитку. 
Кожен розділ містить: 
- теоретичний матеріал, що представляє собою 

інформаційний блок з елементарними 
психологічними поняттями і термінами; 

- діагностичний матеріал, що припускає вивчення 
індивідуальних особливостей, професійних 
схильностей і інтересів, мотиваційної й особистісної 
сфер; 

- ігровий матеріал, що допомагає учневі більш повно 
познайомитися і проаналізувати отримані 
діагностичні результати. 

Як додаток до програми розроблено «Робочий зошит для 
учнів», що відповідає навчальному плану програми. 
 
В процесі викладання курсу використовують різноманітні 
форми і методи роботи: лекції, розповіді, дискусії, бесіди, 
ділові, рольові ігри, семінари, зустрічі з представниками 
професій, практичні роботи. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/0B5H3H_jxWRjOOWEzM0V
Bcmp4T0U/edit  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

- 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


