
Вебінар-лекція 

Тема: Сучасна профорієнтація в закладах загальної середньої освіти. 

Профорієнтаційна робота – є дуже важливим чинником що впливає на 

вибір професії або на зміну виду трудової діяльності людини. На нашій 

зустрічі ми познайомимось з цією системою взаємопов’язаних економічних, 

соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на 

активізацію процесу професійного самовизначення, виявлення здібностей, 

інтересів та можливостей молодої людини. Ключовим моментом нашого 

вебінару стане практичний розгляд алгоритму співставлення особистісних 

рис учня і вимог до певної професії, що спонукає вибір власної траєкторії 

професійної кар’єри молоді.  

Питання: 

1. Поняття сучасна профорієнтація 

2. Організація профорієнтації у закладі загальної середньої освіти 

3. Особливості роботи зі старшокласниками у закладах загальної 

середньої освіти з урахуванням профільного навчання. 

4. Практичні поради з планування профорієнтаційних заходів з 

майбутніми абітурієнтами закладів загальної середньої освіти.   

Автор вебінару 

Кіхтенко Світлана Сергіївна  

- Консультант-експерт з профорієнтації  

- 24 роки професійної діяльності у Херсонському державному 

університеті.  

- Співавтор багатьох навчально-методичних матеріалів для закладів 

загальної освіти з профорієнтації та програм для учнів старших класів 

- Працювала в лабораторії з профорієнтації кафедри Трудового навчання 

та профорієнтації інженерно-педагогічного факультету ХДУ. 

- Тренер з питань профорієнтації керівників та працівників закладів 

загальної освіти Херсонської області з 18 річним стажем. 

- Викладач та автор курсів з профорієнтації у школах. 

- 7 свідоцтв авторського права.  

- Науковий керівник учнів-членів МАН України, відділення технічних 

наук.  

- Наразі, аспірант 2 року навчання освітньої програми доктор філософії 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

кафедри Теорії та методики технологічної освіти, креслення та 

комп’ютерної графіки.  

 



Деякі наукові, навчально-методичні праці, статті: 

- Організація самостійної роботи старшокласників під час дослідження 

професій суспільного виробництва 

- Життєве самовизначення молодої людини на прикладі вивчення 

професії 

- Обґрунтування організаційної структури профорієнтаційного 

шкільного клубу як форми соціально-педагогічної роботи з 

професійного самовизначення, особистісного розвитку та реалізації 

творчого потенціалу учнів 8 – 11 класів 

- Підготовка старшокласників до майбутньої праці при вивченні курсу 

“Людина і світ професій 

- Вивчення старшокласниками світу професій на факультативних 

профорієнтаційних дисциплін 

- Характеристика соціально-психологічної природи професійних 

інтересів старшокласників 

- Пропедевтико-профорієнтаційна робота зі школярами 

 

Програми профорієнтаційних курсів для загальноосвітніх закладів 

України: 

- Людина і світ професій 

- Професійна кар’єра 

- Я – професіонал 

- Моя професія 

- Моя професія (для позашкільних закладів освіти України) 

 

Проекти: 

- Обери свій «корабель життя» 

- Професія&Професіонали 

- Кар’єра  

 

 


