Про підсумки виконання рішення 9 сесії міської ради шостого скликання
від 03 червня 2011 року № 14 «Про затвердження Програми професійної
орієнтації учнівської молоді міста Миргорода на здобуття актуальних
на ринку праці професій та спеціальностей у 2011 – 2014 роках»
У сучасному світі найрізноманітніших професій, коли вимоги до працівників
швидко змінюються і багатьом із них багато разів доводиться вирішувати проблему
розширення та підвищення своєї професійної компетенції або переходу до нової сфери
діяльності, профорієнтація виступає необхідною об’єднуючою ланкою між людиною,
системою професійної підготовки і роботодавцем.
Саме системна, комплексна і конкретна профорієнтаційна робота із залученням
роботодавців, навчальних закладів, державної служби зайнятості є найбільш дієвим
засобом запобігання молодіжному безробіттю та формування в молоді мотивації до праці,
усвідомленого вибору професій, потрібних ринку праці.
Метою Програми професійної орієнтації учнівської молоді міста Миргорода на
здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2011 – 2014 роках було
сприяння раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості молоді, її професійному
самовизначенню, творчому та інтелектуальному розвитку; формування специфічними
методами відповідального ставлення до планування професійної кар’єри за рахунок
розширення знань про світ професійної праці, конкурентоспроможних на ринку праці
професій та спеціальностей; подальший розвиток цілісної системи профорієнтації
учнівської молоді.
Комплекс заходів Програми був спрямований на випускників загальноосвітніх
навчальних закладів, батьків учнів, практичних психологів, соціальних педагогів,
учителів.
Виконання заходів Програми у загальноосвітніх навчальних закладах
здійснювалося за кількома напрямами, зокрема:
- створення передумов для професійної самореалізації молоді та запобігання
молодіжному безробіттю через необ’єктивний професійний вибір шляхом
проведення комплексу заходів із професійної орієнтації учнівської молоді;
- забезпечення проведення ефективної профорієнтаційної роботи серед учнів,
спрямованої на формування позитивної мотивації до набуття професій та
спеціальностей, які користуються сталим попитом на ринку праці, відповідно до
професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров'я учнів;
- надання учням, батькам та педагогічним працівникам інформаційної та
консультативної допомоги щодо вибору професії, навчального закладу, достовірної
інформації про стан, потреби та перспективи ринку праці і вимоги, що
пред’являються до сучасного працівника.
Динаміка змін у професійних намірах учнів випускних класів, внаслідок
проведеного комплексу заходів програми профорієнтації, щороку виявлялася шляхом
двоетапного (у вересні та травні) соціологічного опитування, яке показало, що
зменшилася кількість учнів, які не визначилися з вибором професії та навчального
закладу, розширилося уявлення учнів про світ робітничих професій.
Для підвищення рівня поінформованості про світ професій, шляхи побудови
кар’єри, навчальні заклади та провідних роботодавців регіону для учнів шкіл були
проведені масові профорієнтаційні заходи: ярмарки професій, презентації професій,
презентації навчальних закладів, профорієнтаційні зустрічі тощо. Щороку з метою
ознайомлення з виробничим процесом та досягненнями висококваліфікованих робітників
організовувалися виробничі екскурсії для випускників ЗНЗ на ринкоутворюючі
підприємства (ПАТ «Армапром», ТОВ «Велс Україна»), відвідування ПТУ-44.
Профорієнтаційна робота серед учнів здійснюється з використанням Програмноапаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного

самовизначення», розміщених у всіх загальноосвітніх навчальних закладах. Учні мають
змогу отримати актуальну інформацію про сучасні та нові професії, пропозиції роботи в
Україні, кар’єру відомих людей, поради пошуку роботи, навчальні заклади України тощо.
З метою розширення уявлення дітей про світ професій, популяризації актуальних
на ринку праці регіону професій та спеціальностей, сприяння свідомому професійному
самовизначенню проводилася міська виставка-конкурс дитячого малюнка «Професія моєї
мрії» за участю учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
У всіх загальноосвітніх навчальних закладах щороку проводяться загальношкільні
або класні батьківські збори, лекторії з метою проведення роз’яснювальної роботи серед
батьків із питань профорієнтації та працевлаштування молоді.
Працівники Міськрайонного центру зайнятості періодично проводять для учнів 9 –
11 класів тренінг «Обери професію. Поради служби зайнятості», семінари-практикуми
«Профорієнтація молоді – вимога сьогодення», «Світ професій безмежний».
Щороку для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з великим успіхом
проходить профорієнтаційна акція «Випускник», яка відбувається за участю викладачів і
студентів вищих навчальних закладів України. За роки функціонування Програми
випускники шкіл ознайомилися з виступами представників Гадяцького училища культури
імені І.П.Котляревського, Кременчуцького педагогічного училища імені А.С.Макаренка,
Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових
технологій, Лубенського фінансово-економічного коледжу ПДАА, Київського
міжнародного університету, Національного фармацевтичного університету м. Харкова та
інших навчальних закладів, отримали інформацію про навчання в Польщі.
Протягом останніх років група випускників навчальних закладів міста бере участь
у Дні відкритих дверей Київського національного університету культури і мистецтв.
Поїздку організовує та оплачує вищий навчальний заклад.
Заходи Програми професійної орієнтації учнівської молоді міста Миргорода на
здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2011 – 2014 роках
виконано. Пропоную рішення 9 сесії міської ради шостого скликання від 03 червня 2011
року № 14 «Про затвердження Програми професійної орієнтації учнівської молоді міста
Миргорода на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2011 –
2014 роках» зняти з контролю.
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