
Професійне консультування:  

нові лампи за стару?

ПОЗИТИВНІ ПРАКТИКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

«Нові лампи за стару! Несіть мені своє сміття, я перетворю його на золото…»/ …так говорить арабська 

казка про Аладдіна. Стару лампу виміняли за нову. Нова лампа сяяла і була дуже досконалою. Вона 

виглядала дуже красиво! Вона навіть працювала краще за іржаву стару. АЛЕ…… нехтуючи колосальними 

можливостями, якими вони вже володіють, …накопиченими за роки…, та ігноруючи того могутнього джина, 

який живе в їхніх древніх лампах!



ОСУЧАСНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Підвищення якості профорієнтації

 Системний організаційно-методичний супровід 

професійного консультування (далі ПК);

 Підготовка професійних консультантів серед 

педагогів закладів П(ПТ)О та загальноосвітніх шкіл;

 Cприяння створенню та функціонування ЦПК;

 Формування інформаційно-комунікаційного поля. 



- Кваліфіковані методисти (навчання в соціальному 

проєкті «Майстер», стажування в Польщі по 

польсько-українській програмі RITA – «Region in 

Transition» («Зміни в регіоні»))

- Партнерство (Центр «Розвиток КСВ», Дніпро Кар’єр 

Хаб, українсько-німецький проєкт «EXAM-Дніпро», 

ЦЗ, центр тестування і розвитку (Київ), МАН, ДТЕК, 

МЕТІНВЕСТ, ІНТЕРПАЙП, соціальний проєкт

"Майстер" )

- Лабораторія «Профорієнтація: усвідомлений вибір

професії»

Системний організаційно-методичний супровід ПК



Лабораторія  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

«Профорієнтація: усвідомлений вибір професії»

Навчання пройшли 528 педагогів закладів П(ПТ)О, 47 педагогів 
шкіл, 23 представника підприємств та територіальних громад

- формування тренерських профорієнтаційних компетенцій;

- користування діагностичними інструментами;

- формування  SMM (Social Media Marketing)-компетенцій.



Лабораторія  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

«Профорієнтація: усвідомлений вибір професії»

День професій – реклама професій в районі:                       
комплексно працюємо на громаду

ЦІЛІ, РЕЗУЛЬТАТИ:

- позиціювання робітничих професій для всіх громад регіону;

- презентація можливостей П(ПТ)О для представників

територіальних громад, бізнес-структур, галузевих профспілок для 

формування інформаційного поля про можливості використання

ЗП(ПТ)О в потребах громади;

- за рік понад 25 тисяч школярів в реальному часі спробували свої

можливості у ролі токаря, кравця, кухара, егз, штукатура, 

монтажника  гіпсокартонних конструкцій,  робітника фермерського

господарства та  художника  з петриківського розпису









Лабораторія  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

«Профорієнтація: усвідомлений вибір професії»

Залучення педагогів та учнів шкіл до розробки та виконання
сумісних STEM-проєктів

Профорієнтація та підвищення мотивації школярів до вибору 

робітничих та інженерних професій

За останні 3 роки у роботі STEM-проектування прийняли участь

186 здобувачів освіти (з них 136 з ЗП(ПТ)О, 50 з ЗЗСО) та 79

педагогів-консультантів (з них 55 з ЗП(ПТ)О, 24 з ЗЗСО).



Проектор для 
відображення
тривимірних зображень 
та мультимедіа Вертикальна ферма майбутнього





Раннє профорієнтування - профорієнтаційні канікули школярів 

молодших класів



Раннє профорієнтування - українсько-німецький освітній проєкт «Мініфеномента»



ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КАРЄРИ

- Вивчення досвіду Волинської області

- 18 Центрів професійної кар’єри



Підвищення якості ПО

- Сайт НМЦ ПТО nmc-pto.dp.ua

- Постійне інформування через соцмережі про можливі заходи в 

закладах П(ПТ)О

- Організація обласного челенджу «Маю час – розповідаю про 

професію» 

Формування інформаційно-

комунікаційного поля



Дякую за увагу!

Миру, злагоди, міцного здоров'я та 
творчого натхнення, колеги!

Контакти:

м. Дніпро, пр. Пушкіна, 36

Сайт: nmc-pto.dp.ua

E-mail: nmcptodp@ukr.net

Директор: Віктор Василиненко

Заступник директора: Гришаєва Олена

grishaeva_elena@i.ua

097-758-41-53


