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БРОВАРИ

Досвід організації
професійної орієнтації
дітей та учнівської молоді

Передумови
Перехід старшої школи до профільного навчання поставив перед учнями проблему вибору
сфери своєї майбутньої діяльності. Свідомий й
правильний вибір професії відповідно до виявлених інтересів, здібностей і талантів має важливе
значення для розвитку особистості у сучасних соціально-економічних умовах.
Забезпечити ефективність процесу професійної орієнтації покликане Навчально-виховне
об’єднання, яке визначено опорним навчальним
закладом освітнього округу міста Бровари.

Нововведення
Головна мета діяльності Броварського навчально-виховного об’єднання (БНВО) - якісне
оновлення методології, змісту і технологій розвитку готовності дітей та учнівської молоді до сприйняття ринково-економічних реалій працевлаштування та оволодіння професіями.
БНВО – це експериментальний навчальний
заклад всеукраїнського рівня (наказ МОН України від 03.12.2010 за № 1198), що цілеспрямовано працює над створенням власної моделі
навчально-виховного об’єднання як Школи жит-

тєвого успіху, яка дозволить органічно поєднати
навчання та заняття улюбленою справою з процесом виховання й становлення особистості.
Успішна реалізація завдань з формування свідомої особистості громадянина України, створення
оптимальних умов для творчого, інтелектуального
розвитку дітей та учнівської молоді, їх трудового
виховання і професійного самовизначення, створення системи пошуку, розвитку та підтримки юних
талантів і обдарувань напряму пов’язана з ефективним менеджментом, привабливістю освітянських послуг, інноваційними підходами до організації навчально-виховного процесу.
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Сьогодні у закладі працює 64 педагоги, з яких
мають вищу категорію – 16, почесне звання «Відмінник освіти України» – 9, звання вчитель-методист – 8, старших вчителів - 4.

Результати
Броварське навчально-виховне об’єднання, в
якому навчається понад 1500 дітей та учнівської
молоді, пропонує широкий спектр освітніх послуг.
Центр розвитку дитини - Школа радості та
сили розуму для дітей 3-6 років є першою сходинкою до адаптації в соціумі для дошкільнят. Їх
виховання та розвиток проводиться за Базовою
програмою «Я у світі» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
Для ранньої професійної орієнтації запроваджено програми «Стань розумним і кмітливим» (під-

готовка дитини до школи та вибору успішної професії), «Етика поведінки» та інші.
Щоб допомогти дитині краще пізнати світ та
оточення, в якому вона існує, проводиться комплекс профорієнтаційних заходів у формі занятьрозваг «Калейдоскоп професій».
Центр позашкільної освіти - став справжньою Школою життєвого успіху для дітей та
учнівської молоді. Гуртки різноманітних напрямів - художньо-естетичного, науково-технічного,
військово-патріотичного, дослідно-експериментального та гуманітарного – покликані сприяти
всебічному розвитку творчих здібностей школярів. Всі вони сприяють набуттю нового досвіду
в самовизначенні та самореалізації, адже саме
у шкільні роки формується особистий погляд на
проблему вибору професії.
Наявний спектр гуртків, студій, секцій, клубів
різних профілів надає можливість дітям та учнівській молоді відповідно до інтересів і уподобань
випробувати себе в різних галузях науки, техніки,
мистецтва. Заняття проводяться за програмами
позашкільної освіти. Для учнів середнього шкільного віку запроваджено власні авторські курси за
вибором «Світ професій».
Знайомство дітей зі світом професій відбувається через такі форми професійної орієнтації:
тестування для виявлення професійних інтересів,
цикл бесід «Всі професії потрібні, всі професії
важливі», виховні заходи «Професійне різнома-

К РА Щ І П РА К Т И К И М І С Ц Е В О Г О С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

ніття», тренінгові заняття «Пізнаю себе», «Життєві
аксіоми та цінності», «Мій вибір майбутнього» та
зустрічі з успішними людьми.
Центр професійної освіти дає можливість
учням старшої школи продовжити навчання за
обраним профілем.
Центр організує допрофільну підготовку учнів
8-9 класів через впровадження курсів «Світ професій». Учні 10-11 класів отримують професійну
підготовку.
У Центрі професійної освіти створено відповідну навчально-матеріальну базу, навчально-методичне і кадрове забезпечення. Центр з 1998
року має ліцензію на право надання освітніх послуг професійно-технічного навчання за професіями: «Оператор комп’ютерного набору», «Водій
автотранспортних засобів категорій «В», «С1», «Кухар», «Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрниця» і інші. За цей час в закладі підготовлено понад

3000 кваліфікованих робітників.
Професійне навчання у Центрі професійної
освіти орієнтоване, перш за все, на свідоме професійне самовизначення учнівською молоддю та
власний вибір професії, що логічно завершуються отриманням разом із атестатом про повну загальну середню освіту свідоцтва кваліфікованого
робітника.
У центрі проводяться профорієнтаційні заходи, які допомагають молодим людям у виборі
професії, зокрема, тренінги «Професія, яка приносить задоволення» та «Знавець професій», екскурсії до підприємств, установ та організацій міста і району, декади професій, зустрічі з успішними
людьми «Таємниці успіху», конкурси професійної
майстерності.
На основі комплексного психолого-педагогічного моніторингу готовності учнівської молоді
до свідомого вибору професії ефективно впроваджуються такі форми професійної орієнтації:
професійне інформування та консультування
«Професія, яка приведе до успіху», інтернет-інформування та години спілкування з батьками «Сім’я,
освіта, вибір життєвого шляху».
Діловий центр «Успіх», який об’єднує вечірню
(змінну) ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів та Центр професійної
освіти, дає старшокласникам можливість оволодіти методиками самопізнання, самооцінки,
розвитку індивідуальних професійно важливих
якостей, створює умови для випробування своїх
здібностей у різних видах трудової діяльності.
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Для учнів вечірньої школи БНВО існує нагальна потреба в поєднанні загальноосвітньої і професійної освіти, особливо для підлітків, які, поки
що, мають невисокий потенціал і здобуття професії для них стає шансом знайти робоче місце
на ринку праці і якнайшвидше розпочати трудову діяльність. Школа працює за індивідуальними
Робочими навчальними планами технологічного
профілю, затвердженими Міністерством освіти і
науки України.
Для поглиблення знань, умінь та навичок у визначенні сфери трудової діяльності для учнівської
молоді запроваджено курси за вибором та факультативи «Побудова кар’єри», «Людина і праця»,
«Власна справа», «Фінансова грамотність», «Основи інтелектуальної власності», «Основи підприємницької діяльності».
Усвідомлення учнівською молоддю своїх
життєвих цілей та цінностей, свого внутрішнього
світу; здатністю до саморозкриття, формування
лідерських якостей впроваджується програма
виховної роботи «Академія успіху», в рамках якої
проводяться тренінги, ігрові заняття, бесіди на
тему «На крилах успіху», «Шлях у доросле життя».
Гармонійне поєднання освітнього компонента, виховних заходів та професійної діяльності для
учнівської молоді вечірньої (змінної) загально-

освітньої школи ІІ-ІІІ ступенів, надає їм унікальну
можливість отримати у стінах одного закладу не
тільки повну загальну середню освіту, а й робітничу професію, а відтак – надію на майбутнє.
Сьогодні Броварське навчально-виховне
об’єднання дійсно є осередком профорієнтаційної роботи у місті. Запорукою його успішної діяльності є добре організований і талановитий колектив педагогів, учнів та їх батьків.

Інформація для контактів
Броварське навчальновиховне об’єднання
вул. М.Лагунової 17 а,
м. Бровари, Київська область, 07400
тел./факс: 4594-6 13 14.
ел.пошта: brovary-bnvo@yandex.ru
сайт: www.brovary-nvo.com.ua
Управління освіти, науки і молоді
Броварської міської ради
вул. Гагаріна, 18,
м. Бровари, Київської області. 07400
тел./факс: 4594-5 14 81
ел.пошта: osvitabrovaru@ukr.net
сайт: http://brovary-osvita.edukit.kiev.ua

