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ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

 40 % безробітних, які шукають роботу понад 12 місяців - це

молодь у віці 15–34 років / ДСЗ, 2018

 50 % безробітних мають вищу освіту, 33 % — закінчили

професійно-технічий заклад, а 17 % — загальноосвітню школу / 

ДСЗ, 2018

Кар’єра є в трійці основних пріоритетів для молоді (36,6%), 

наряду із сімейним щастям (59,9%) і здоров’ям (53,0%) / соц. 

дослідження Міністерства молоді та спорту України, 2018
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ПРОГРАМА EU4Skills для 
СИСТЕМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ в УКРАЇНІ

Аналіз стану 
профорієнтації 

в закладах 
освіти

нормативно-
правові акти

опитування 
учасників 
освітнього 
процесу

Концепція 
професійної 
орієнтації в 

НУШ

розроблення 
Концепції і 
громадське 
обговорення
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ – ЯКОЮ МАЄ БУТИ

 СИСТЕМНА, з початкової школи

 ІНТЕРАКТИВНА, учень – суб’єкт

 ОРІЄНТОВАНА на ВСІ ЗАКЛАДИ

 ПОВ’ЯЗАНА з  РИНКОМ ПРАЦІ

 ОРІЄНТОВАНА на РОЗВИТОК ГРОМАД

свідоме формування особистісно-професійного розвитку

взаємодія учнів, закладів, роботодавців, громади

розвиток людського потенціалу громад і країни
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ПРОФОРІЄНТАЦІЯ СЬОГОДНІ



ПОТРЕБА в ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ

6
експрес- дослідження Програми “EU4Skills”, серпень-вересень 2020. 

88% учнів

92% батьків

підтримують впровадження системної професійної орієнтації, яка допоможе

у прийнятті свідомих рішень про майбутнє навчання та напрями

професійного розвитку

95% керівників закладів освіти

86% вчителів 

підтримують впровадження системної професійної орієнтації, яка є 

елементом запровадження профільного навчання в рамках НУШ та є 

чинником його ефективності



КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НУШ

Закон «Про освіту», принципи освітньої діяльності


людиноцентризм


цілісність і наступність системи освіти


інтеграція з ринком праці


єдність навчання, виховання та розвитку


сприяння навчанню впродовж життя


сприяння забезпеченню рівних можливостей

Нова Українська школа, ключові принципи


орієнтація на потреби учня в освітньому процесі


зміст освіти сприяє формуванню компетентностей


наскрізний процес виховання


педагогіка партнерства


умотивований учитель, який має педагогічну свободу


сучасне освітнє середовище



ФОРМУЛА ПРОФЕСІЙНІОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НУШ
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ПРОГРАМА EU4Skills для 
СИСТЕМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ в УКРАЇНІ

Всеукраїнський 
експеримент 

«Профорієнтація 
в НУШ»

Наказ МОН 

№901, 10.08.21

про проведення 
експерименту в 
2021-2026 р.р.

- профорієнтаційний сайт

- посібники, методичні матеріали,

- курс за вибором

- підготовка вчителів

- проєкти «школа-ПТО-громада»

Пілотування 
НУШ в базовій 

школі

розроблення 

посібників і методичних 
матеріалів для курсу 
«ЗБД»

наскрізна 

профорієнтаційна лінія 

курсу «Здоров’я, безпека, 

добробут»

Державний 
стандарт 

базової і 
профільної 

школи

внесено
пропозиції в 
Держстандарт 
базової школи

участь в робочих групах з 

розроблення Держстандарту 

профільної школи:

- технологічна галузь

- інтегрований курс «Здоров’я, 

безпека, добробут» (ЗБД)

Пілотування 
профільної 

школи

розроблення 

посібників і методичних 
матеріалів 

2 профорієнтаційні лінії:

- професійна 

- академічна
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ПОСІБНИКИ ДЛЯ 3-4 і 5-6 класів

плануються 14 тематичних посібників



ПОСІБНИКИ ДЛЯ 3-4 і 5-6 класів



ПОСІБНИК для ІНТРЕГРОВАНОГО КУРСУ 
«ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА, ДОБРОБУТ» , 5 кл.



ПРОГРАМА EU4Skills для 
СИСТЕМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

в закладах ПТО.

Співпраця шкіл і закладів ПТО

Підвищення привабливості ПТО

Вміння випускників ПТО свідомо формувати траєкторію

свого професійного розвитку

Розуміння випускниками ПТО ринку праці

Підприємливість і підприємництво

Підготовка профорієнтаційних спеціалістів в закладах ПТО
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