
 

Профорієнтаційна робота 

Профорієнтаційна робота з учнями - один з головних напрямків освітньої 

роботи, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії, 

визначення свого місця у суспільстві та житті. 

Основу освітньої роботи спеціальної школи «ШАНС» складає підготовка її 

вихованців до життя та праці в умовах сучасної ринкової економіки.  

За ступенем підготовки дітей з особливими освітніми потребами до самостійної 

трудової діяльності навчання праці в школі має кілька етапів. Перший припадає на 1 

- 3 класи. У цей період в учнів має формуватися початковий досвід виконання 

завдань із праці та відповідні критерії готовності до навчання в умовах шкільної 

майстерні. 

Другий етап - 4 клас. За цей рік учні мають зорієнтуватися у спеціальності на базі 

навчальної майстерні. 

Третій етап - 5 - 8 класи - учні опановують основи професії. Вони одержують 

знання про процес виготовлення виробів, починаючи від проектування виробів, 

опановують технологію обробки деталей та їх з'єднання. 

Четвертий етап - 9 - 10 класи - більш вузька спеціалізація. Учні набувають 

виробничу кваліфікацію в межах певного розряду. 

Успішність професійного самовизначення старшокласників залежить від 

сформованості їх ціннісної орієнтації, життєвих ідеалів у професійній сфері. 

Правильний вибір професії зумовлює моральне задоволення, позитивну 

самооцінку, високу продуктивність праці, якість продукції. Він є точкою, в якій 

сходяться інтереси особистості та суспільства, поєднання особистих і загальних 

інтересів. 

Корекційна спрямованість трудового навчання допомагає підготувати 

випускників до роботи за професіями.  

 

 

 



 

Розподіл  годин  трудового  навчання за  напрямками 

   

Клас Кільк. 

годин 

Підгрупа Напрям роботи Вчитель 

4А 2 Дівчата Ручна праця Терещенко В.В. 

Хлопці Ручна праця Лопатіна М.В. 

4Б 2 Дівчата Ручна праця Терещенко В.В. 

Хлопці Ручна праця Лопатіна М.В. 

5А 7 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Терещенко В.В. 

Хлопці Квітникарство Скакодуб Т.С. 

5Б 7 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Терещенко В.В. 

Хлопці Слюсарна справа Гльоз В.О. 

6А 8 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Лопатіна М.В. 

Хлопці Столярна справа Проценко О.С. 

Квітникарство Скакодуб Т.С. 

6Б 8 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Лопатіна М.В. 

Хлопці Столярна справа Почитаєв О.В. 

7А 8 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Поротікова Л.В. 

Хлопці Слюсарна справа Гльоз В.О. 

7Б 8 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Терещенко В.В. 

Швейна справа Дорошенко Н.М. 

Хлопці Столярна справа Почитаєв О.В. 

8А 8 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Дорошенко Н.М. 

Хлопці Слюсарна справа Гльоз В.О. 

8Б 8 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Дорошенко Н.М. 

Хлопці Столярна справа Почитаєв О.В. 

9 А  11 Дівчата Швейна справа Швець Н.М. 

Хлопці Слюсарна справа Гльоз В.О. 

9Б 11 Дівчата Декоративно-ужиткове мистецтво Дорошенко Н.М. 

Хлопці Столярна справа Проценко О.С. 

10А 18 Дівчата Швейна справа Швець Н.М. 

Хлопці Столярна справа Проценко О.С. 

10Б 18 Дівчата Швейна справа Поротікова Л.В. 

Хлопці Квітникарство Скакодуб Т.С./ 

Мінакова Л.П 

 



 

Використовуються такі форми і засоби профорієнтаційної роботи: захід 

«Ярмарок професій», тематичні класні години: «Моя майбутня професія», 

«Сучасний ринок професій», «Мій вибір» «Важлива і престижна діяльність», години 

спілкування, анкетування учнів та батьків; свято праці; круглі столи; диспути, 

бесіди, зустрічі з представниками різних професій та робітниками різноманітних 

підприємств. 

З метою надання допомоги в профорієнтаційному зростанні вчителя 

проводиться анкетування, вивчення проблеми вчителів щодо якісної підготовки та 

проведення уроку, позакласного заходу, індивідуальної роботи з учнями. 

Затверджена модель профільного навчання: 

 

У виборі професії учням допомагають тести, які проводить 

соціально-психологічна та медична служби: 

- семінари для класних керівників по профорієнтації; 

- анкетування батьків; 

- діагностика наявної компетентності та потенційнийних можливостей учнів; 

- керівництво професійним самовизначенням; 

- лекції для учнів 9 - 1 0  класів «Здоров'я та вибір професії». 

Важливу роль у профорієнтації приймає шкільний бібліотекар: 

- вивчення інтересів учнів; 

- підбір літератури та відеоматеріалів на тему вибору професії для учнів; 

- оформлення виставок книжок, журналів, малюнків, статей про різні види 

професій. 

З метою прийняття управлінських рішень щодо організації та реалізації 

профільного процесу здійснюється 
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- методична допомога вчителям; 

- розроблені рекомендації класним керівникам по плануванні 

профорієнтаційної роботи з учнями;  

- організовується для педагогів цикл семінарів за темою «Теорія і практична 

профорієнтаційна робота». 

В планах МО вчителів розглядаються такі питання: 

- система профорієнтаційної роботи; 

- профорієнтація в процесі вивчення основних освітніх предметів; 

- вивчаються профорієнтаційні наміри та плани учнів; 

- звітування про підсумки проведеного предметного тижня трудового 

навчання, підготовка до іспитів; 

- розробляються методичні посібники; 

- розглядаються питання творчих формувань, планів, вивчення узагальнення і 

розповсюдження профорієнтаційної роботи. 

Активно використовується профорієнтаційна робота з батьками учнів: 

- організовані лекторії на тему «Роль сім і' в професіональному 

самовизначенні»; 

- проводяться індивідуальні консультації з батьками з питань вибору професії 

учнів; 

- організовуються зустрічі учнів з їх батьками - представниками різних 

професій; 

- залучаються батьки до оформлення профорієнтаційних кутків, стендів; 

- круглі столи «Вибираємо свій шлях» для учнів і їх батьків з представниками 

освітніх закладів. 

Робота з учнями проводиться за такими напрямками: 

- анкетування учнів з метою визначення професійної спрямованості; 

- діагностика по виявленню інтересів учнів; 

- місячники по профорієнтації, конкурси, інтелектуальні ігри; 

- класні години по вивченню професіограм учбових закладів; 

- виставки малюнків «У світі професій»; 



 

- організовуються зустрічі з представниками різноманітних професій; 

- організована робота гуртків на базі шкільних майстерень; 

- проводяться відкриті уроки, конкурси по професіям, ярмарки; 

- організовуються дні відкритих дверей.  

Важливу роль у професійній орієнтації здобувачів освіти відіграють 

факультативні курси. Багато їх орієнтує старшокласників на конкретну професію і 

дає їм певний обсяг знань, умінь і навичок з цієї професії. 

Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові та вихователю. Вони 

упродовж тривалого часу спостерігають за учнями свого класу, вивчають їх 

індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з батьками, 

знають виховний потенціал кожної сім'ї, що дає їм змогу організувати 

профорієнтаційну роботу на належному рівні. 

Існує система роботи закладу з профорієнтації, яка спрямована на вибір учнями 

навчання: 
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Модель профорієнтаційної роботи 



 

 

Велике значення має система трудового навчання, яка розроблена в КЗО 

«Спеціальна школа «ШАНС» ДОР», основні завдання якої: 

- Формування елементарних прийомів праці, загальнотрудових 

компетенцій, розвиток пізнавальних процесів, позитивного ставлення до 

праці. 

- Загально-трудова підготовка на рівні системи знань та вмінь. 

Усвідомлення мотивів діяльності, правил, вимог до праці. Формування 

свідомого вибору профілю навчання, стійкого інтересу до різних форм праці. 

- Оволодіння психолого-технологічними знаннями, 

загально-трудовими компетенціями, формування швидкісних навичок ручної 

та машинної обробки матеріалів. Практична, психологічна, моральна 

підготовка до самостійної праці. 

- Оволодіння досвідом суспільно корисної виробничої діяльності, 

ділового спілкування і співпраці. Перенесення знань, умінь і навичок в реальні 

трудові умови. Розширення трудового і соціального досвіду. 

 

 

 

Основні види праці, що вивчають учні КЗО 

"Спеціальна школа "Шанс" ДОР 

Столярна справа 

Слюсарна справа 

Декоративно-ужиткове мистецтво 

Ручна праця 

Швейна справа 

Квітникарство 



 

 

Декоративно-ужиткове мистецтво 

Державна програма з трудового навчання для спеціальних (корекційних) 

шкіл спрямована на отримання професії випускниками такої школи. Слід 

зазначити, що частина дітей, як правило, не здатні засвоїти той або інший 

профіль трудового навчання, тому актуальність цієї проблеми і визначила 

розробку даної програми, як нового виду трудової діяльності  

«Декоративно-ужиткове мистецтво», що дозволяє вирішити ряд соціально 

значимих завдань трудового навчання дитини з особливими потребами.  

Метою програми є:  

 створення додаткової форми освіти учнів для подальшої соціалізації в 

суспільстві, виховання і розвиток особистості, а також створення умов для 

розвитку творчого потенціалу.  

Для створення цих умов потрібне рішення наступних завдань : 

 прищепити любов і повагу до народної творчості; 

 формувати трудові навички і уміння дітей з особливими освітніми потребами; 

 навчити учнів навичкам і прийомам традиційної та художньої обробки 

матеріалів різних видів; 

 навчити застосовувати отримані знання і уміння на практиці; 

 виховати працьовитість, ощадливість, акуратність в роботі з матеріалами і 

інструментами; 

 розвинути у учнів навички екологічної культури; 

 розвинути у учнів самостійність, щоб адаптуватися до соціальних умов. 

 

Квітникарство 

Для перспективи соціально-трудової адаптації випускників, виникла потреба 

запропонувати додатковий вид праці для учнів. Спеціальним школам надається 

можливість ввести вивчення учнями курсу " Квітникарство" і набути необхідні 

теоретичні знання і практичні навички з цього курсу. 

Процес підготовки молодших спеціалістів до роботи в зелених та тепличних 

господарствах передбачає постійний контакт і спілкування учнів із рослинами, 



 

 

що сприятиме загальному, естетичному розвитку школярів та екологічному 

вихованню, а також розвитку загальнотрудових компетенцій. 

Програма курсу "Квітникарство" розрахована на підготовку учнів до праці 

помічником у зеленому, тепличному господарстві. Після навчання в школі за 

даною програмою випускники мають змогу продовжити навчання за даним 

фахом у професійно - технічних училищах (коледжах). 

Під час навчання учнів за даною програмою виділяються три етапи роботи з 

учнями. 

На першому етапі (IV клас) передбачено ознайомлення учнів із простішими 

роботами по вирощуванню рослин на прикладі невимогливих 

квітково-декоративних культур. Передбачено ознайомлення учнів з умовами 

вирощування і правилами догляду за кімнатними рослинами. 

Другий етап (V - VIII класи ) - основний. На даному етапі навчання учні 

опановують усіма необхідними теоретичними знаннями по вирощуванню, 

догляду за різними видами рослин (декоративними, кімнатними), а також 

набувають практичних вмінь і навичок по догляду та вирощуванню кімнатних 

рослин, по вирощуванню розсади квітково-декоративних рослин. На даному 

етапі навчання учні набувають навичок  планування клумб і квітників.  

Третій етап навчання (IX - X клас ) розрахований на закріплення набутих 

теоретичних знань і практичних вмінь на попередніх етапах навчання, на 

самостійну роботу учнів в теплиці, на присадибній ділянці, на квітниках і 

клумбах, в ході якої учні використовують набуті знання та практичні вміння і 

навички; на проходження виробничої практики. Цей етап передбачає лише 

словесне керівництво вчителя та незначну практичну допомогу. 

Так як учням з інтелектуальними порушеннями для самостійного життя і 

успішної соціалізації на сільськогосподарських підприємствах потрібні побутові 

компетенції, то в дану програму включений розділ "Прибирання приміщень 

теплиці та кабінету кімнатних рослин". При вивченні даного розділу учні 

опановують послідовність прибирання, правила виконання даних робіт. Набуті 

знання з даного розділу стануть у нагоді  кожному випускнику спеціальних шкіл 

у подальшому житті.  



 

 

Столярна справа 

У процесі опанування трудових знань, умінь та навичок школярів 

ознайомлюють з розміткою деталей, пилянням, струганням, свердлінням, 

декоративним випалюванням на поверхні деревини, скріпленням деталей у 

вироби та його оздобленням. Учні набувають навичок володіння столярними 

інструментами і пристосуваннями, дізнаються про правила догляду за ними. 

Деякі з інструментів і пристосувань виготовляють самостійно за інструкцією 

вчителя. Крім того, учні вчаться працювати на свердлильному і токарному 

верстатах, застосовувати лаки, клеї, фарби, барвники. Програмою передбачено 

навчання учнів складанню і читанню креслень, плануванню послідовності 

виконання трудових операцій, оцінюванню результатів власної і чужої роботи.  

Під час виконання столярних робіт систематично використовується 

технологічна карта виробу. 

До базової програми з трудового навчання (столярна справа) додається 

новий підрозділ «Догляд за садовими деревами та обробка деревини на 

шкільному подвір’ї», який включає специфічні деревообробні роботи восени та 

навесні, господарські роботи, що виконують учні практично кожен рік за 

рахунок інших тем освітньої програми. 

Програма передбачає введення у 8-10 класах учнів спеціальної школи 

роботу з використанням комп’ютера та інших цифрових технологій. 

 

Швейна справа 

   Підготовка школярів до самостійного виконання різних видів робіт з 

швейної справи відбувається у процесі формування в учнів доступних технічних 

та технологічних знань з предмета; навчання прийомів праці (технології обробки 

та з’єднання деталей швейних виробів ручним і машинним способами); 

виховання  у школярів необхідних якостей особистості (відповідальність, 

сумлінність, бережливість та ін.); розвитку загальнотрудових умінь 

(орієнтування у способі  виконання практичного завдання, планування 

послідовності дій та здійснення самоконтролю). 



 

 

   Професійно-трудова підготовка школярів з інтелектуальними 

порушеннями починається з 5-го класу і має чітко виражені етапи   –    

опанування основ професії (5-9 класи) та спеціалізація (удосконалення трудових 

умінь)  (10 клас), які відповідають періодам шкільного навчання.   

   У 5-9 класах школярі вивчають загальний курс швейної справи, 

знайомляться з основами технології обробки деталей та їх з’єднання, тобто 

опановують окремі технологічні операції та виготовлення виробів в цілому, 

одержують знання про етапи його виготовлення, починаючи від його 

проектування (побудова креслення) до остаточної обробки. Учні знайомляться з 

технічними і технологічними властивостями тканин та їх доцільним 

використанням, одержують інформацію про машини та пристрої, які 

використовують в швейному виробництві. Достатнє опанування цих знань і 

практичних умінь дає можливість учням, після закінчення 10 класу працювати 

на швейному виробництві, а також використовувати  одержані знання і 

практичні вміння у власному побуті: самостійно виготовляти побутові вироби 

(торбинки, наволочки, рушники, простирадла, шити білизну, одяг), лагодити 

одяг і білизну, доцільно використовувати різну тканину, нитки, фурнітуру тощо. 

 Базові знання, які учні отримують за період професійної підготовки у 5-9 

класах, дають можливість школярам удосконалювати одержані 

техніко-технологічні знання та практичні уміння, а також спеціалізуватися з 

більш вузької спеціальності у 10-класі на базі вузькопрофільного підприємства . 

 

Слюсарна справа 

Метою слюсарної справи є підготовка учнів до виконання нескладних видів 

роботи на сучасних підприємствах. Ця дисципліна вирішує наступні завдання: 

 розвиток вміння учнів орієнтуватися в трудовому завданні, планувати і 

контролювати хід його виконання; 

 виховання стійкого позитивного ставлення учнів до праці і необхідних у 

трудовій діяльності якостей особистості; 

 формування доступних школярам технічних і технологічних знань. 



 

 

Слюсарна справа для дітей з порушенням інтелектуального розвитку має 

корекційну спрямованість. При побудові програм поряд з основними 

положеннями, що відображають сучасний рівень професійної педагогіки, 

враховувалися специфічні для спеціальної школи принципи навчання праці. До 

них в першу чергу відносяться розвиток загальнотрудових компетенцій і свідоме 

оволодіння прийомами праці. 

Ручна праця 
 

Мета викладання дисципліни «Ручна праця» полягає у формуванні системи 

відповідних знань, умінь та навичок, навчанні й вихованні учнів з 

особливостями інтелектуального розвитку, формуванні у дітей професійних 

компетенцій ручної праці.  

Ручна праця насамперед сприяє правильному та естетичному вихованню 

дітей, розвиває їхню уяву, особливий смак, будить творчу активність.  

Головними завданнями ручної праці є: 

1. Навчити якнайестетичніше виразити свою думку щодо композиції. 

2. Повноцінно втілювати творчій потенціал. 

3. Розвивати відчуття прекрасного гармонійного і естетичного у повсякденному 

оточенні. 

4. Розвивати дрібну моторику учнів з особливими освітніми потребами. 

Ручна праця здавна відігравала велику роль у соціальному та духовному 

житті людей. Вона сприяла подальшому розвитку у мистецтві та побуті. Також 

вона розвиває творче мислення, його оригінальність та освоєння нових ідей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019 рік 2020 рік 2021рік 

Система роботи КЗО «Спеціальна школа «ШАНС» ДОР» з 

профорієнтаційного напрямку спрямована на обдуманий, доступний вибір 

професії та подальшого життєвого шляху здобувачів освіти, та регулярно 

проводить аналіз результатів з профорієнтації за минулий рік. 

Всього випускників у 2021 році - 31 чоловік, з них: 

Вступили до ПТНЗ - 15 чол. - 48 % 

Самостійно працевлаштовані - 7 чол. - 23 %  

Декретна відпустка - 1чол. - 3%  

По лінії соціального захисту - 8 чол. -26%  

Під час аналізу результатів анкетування було виявлено, що учні школи 

стикаються зі значними труднощами в професійному самовизначенні. Успішне 

подолання цих труднощів потребує комплексного підходу, який передбачає 

удосконалення всієї системи профорієнтації, а також використання ефективних 

форм і методів активної адаптації випускників в умовах сучасного 

виробництва. У зв'язку з цим у КЗО «Спеціальної школи «ШАНС» ДОР 

вирішуються наступні задачі: 

- забезпечення кваліфікованими кадрами (вчителі трудового навчання зі 

спеціальною освітою); 

- участь батьків у роботі з профорієнтації; 

- розширення кількості видів праці в навчально-виробничих майстернях; 

- покращення професійно-трудової підготовки учнів у школі; 

- покращення обладнання учбових майстерень; 

- приближення трудового навчання до конкретних умов виробництва; 

- збільшення термінів виробничої практики. 

Кількість учнів, які отримали послуги по профорієнтації 

 

 

 

 



 

 

Характеризуючи систему профорієнтаційної роботи у школі можна 

зазначити, що робота з цього питання ведеться систематично та сплановано, та 

відповідає високому рівню. 

 

Більшість учасників анкетування (72 %) вважають, що потрібно обов'язково 

закінчувати навчальний заклад, 13 % - що не треба, 15 % - не знають.  

 

 

З аналізу анкет можна зробити висновок, що учні школи добре 

орієнтуються в професіях та можуть пояснити обов'язки людей 
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запропонованих професій. Також учні зазначили заходи, які проводилися 

в закладі, на яких вони дізналися про професії - це відкриті заходи, 

екскурсії на виробництво, класні години, зустрічі з представниками різних 

професій, виставки гуртової роботи, уроки СПО, фізики, математики, 

праці та інше. 

Учні спеціальної школи можуть дати визначення що таке професійна 

діяльність людини; назвати відомі професії в кожній з таких сфер: 

- професія, в якій об'єктом є людина; 

- професія, в якій об'єктом є техніка; 

- професія, в якій об'єктом є природа. 

Більшість учнів 10-х та 9-х класів вже визначилися з майбутньою 

професією (69 %, 47%), а тих хто ще не визначився (31% і 53 %). 
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Майже всі опитувані співвідносять стан свого здоров'я, фізичні та 

психічні можливості та вибір майбутньої професії. Адекватно визначають 

характеристики майбутньої професії серед запропонованих: 

- можливість стати самостійним; 

- можливість принести користь людям; 

- легка в оволодінні; 

- добре матеріальне забезпечення; 

- добрі перспективи професійного зростання; 

- відповідність здібностям, рівню підготовки. 

Всі опитувані знають де саме можна отримати консультацію щодо 

вибору професії. Більшість анкетованих хотіли б отримати допомогу 

спеціалістів з професійного консультування щодо вибору професії. 
 

 

Аналіз розподілу випускників за 5 років 
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Катамнестичні дані про 
працевлаштування випускників за 

2017 рік 
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Катамнестичні дані про 
працевлаштування випускників за 

2018 рік 
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Катамнестичні дані про 
працевлаштування випускників за 

2019 рік 
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По лініі соціального 

захисту 
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13% 
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Катамнестичні дані про 
працевлаштування випускників за 

2020 рік 
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Катамнестичні дані про працевлаштування 
випускників за 2021 рік 
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Катамнез працевлаштування випускників  

КЗО «Спеціальна школа «ШАНС» ДОР»  

за 2011 – 2021 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всього випущено 30 29 27 28 18 30 22 26 27 23 31 

Працевлаштовано: 25 23 21 20 11 22 16 17 20 17 22 

- навчання у 

професійних 

технічних освітніх 

закладах 

22 20 20 17 9 18 14 15 14 14 15 

- навчання у 

міському центрі 

соціальної допомоги 

(відділення 

професійної 

соціальної 

реабілітації) 

1 2 1 1 2 - - - - - - 

Вибули по лінії 

соціального захисту 

(інвалідність) 

4 6 5 6 7 8 6 9 7 6 8 

Самостійне 

працевлаштування 

на приватних 

підприємствах 

2 1 - 2 - 4 2 2 6 3 7 
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Катамнез працевлаштування випускників  
КЗО «Спеціальна школа «Шанс» ДОР  

за 2011 – 2021 
 

Самостійне працевлаштування 

Вибули по лінії соціального захисту 

Квітникар. Декоратор. 

Будівельна справа.                                                                              

Маляр.Штукатур 

Швейна справа 

Автослюсар 

Повар.Кондитер 

Продовжують навчання у ДПТНЗ за 

наступними спеціальностями 


