Методичні рекомендації щодо
професійної орієнтації та допрофільної підготовки підростаючого покоління
Методичні рекомендації укладено відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної
роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
В сучасних умовах є необхідним оновлення цілей і змісту профорієнтаційної роботи,
переорієнтація традиційних форм і методів її організації у напрямі формування рефлексивного,
творчого ставлення молоді, яка навчається, до власної життєвої і професійної перспективи, створення
дієвих умов (організаційних, інформаційних, методичних, психолого-педагогічних тощо) для
допомоги їй в активному та свідомому професійному самовизначенні та просуванні до вершин
професіоналізму в межах бажаного або ж вже обраного виду праці.
Змістом сучасної профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах має бути:
формування в учнів ставлення до себе як суб'єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення
своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього
професійного успіху; активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у
самовдосконаленні; формування системи знань учнів про специфіку профільного навчання як
першого кроку до оволодіння обраною професією (для 8-9 класів), стратегію і тактику реалізації
визначених напрямів власного кар'єрного зростання у майбутньому; ознайомлення учнів із способами
і прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір майбутнього профілю навчання і майбутньої
професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж
удосконалення індивідуальної освітньої траєкторії та стратегії професійного зростання у
майбутньому.
Основою для узагальнення учнем здобутих знань, необхідних для професійного
самовизначення, є курси профорієнтаційного спрямування. Міністерством освіти і науки України
надано гриф навчальним програмам курсів за вибором «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів
та «Побудова кар'єри», які розраховані на 9, 18, 35, 70 год. і рекомендовані до використання в
загальноосвітніх навчальних закладах, ресурсних центрах освітніх округів, міжшкільних навчальновиробничих комбінатах, опорних школах територіальних об'єднань громадян у 8, 9, 10 та 11 класах за
рахунок годин варіативної складової навчальних планів, курсів за вибором факультативів.
Зазначені навчальні програми мають відповідне методичне забезпечення: робочі зошити,
навчальні посібники, словник-довідник з професійної орієнтації, бібліографічний довідник, а також
низку додаткових посібників для роботи класного керівника, вчителів-предметників, практичних
психологів і заступників директора з виховної роботи.
Для вирішення завдань допрофільної підготовки, соціальної інтеграції та професійного
самовизначення учнів на базі Національного еколого-натуралістичного центру організовано роботу
Природничої школи учнівської молоді (ПШУМ) у наукових відділеннях за напрямами: природничий
(секції біології, хімії, біоінформатики); аграрний (секції агрономії, садівництва, лісознавства,
бджільництва, ветеринарії); декоративно-прикладний (секції народних ремесел, флористики та
фітодизайну); людинознавчий (секції психології, соціології, медицини); наукових стажувань тощо.
Продовжено навчання у Всеукраїнському інституті біологічних стажувань обдарованих школярів
(ботаніка, зоологія, гідробіологія, біохімія), шкільній аспірантурі у галузі клітинної та молекулярної
біології, біохімії тощо.

