
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Зінченко В.М. Політехнічна освіта і профорієнтація у процесі трудової підготовки 

школярів 

http://www.zippo.net.ua  

Методичні рекомендації. 

 

Матвієнко Р.О. Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого 

шкільного віку 

http://psiholog-shapka.blogspot.com  

Методичні основи виховного процесу. 

 

Організація профорієнтаційної роботи в навчальному закладі 

http://sinosvita.at.ua  

Єдині положення профорієнтаційної роботи в навчальному закладі, форми 

профорієнтаційної роботи в навчальному закладі, система профорієнтаційної роботи 

в навчальному закладі, методика проведення профорієнтаційної роботи з учнями, 

особливості профорієнтаційної роботи з молодшими школярами, у середніх класах 

школи та із старшокласниками. Профорієнтаційна робота вчителів-предметників в 

умовах профільного навчання. 

 

Отрощенко Н.Л. Профорієнтація учнів загальноосвітньої школи як соціально-

педагогічна проблема 

http://alma-mater.lnpu.edu.ua  

Методичні рекомендації для вчителів. 

 

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота 

http://www.info-works.com.ua  

Сутність професійної орієнтації та її елементів, професійна орієнтація як система, 

головні елементи та об’єкти професійної орієнтації, завдання і функції системи 

професійної орієнтації. 

 

Професійне самовизначення 

http://shkola.net.ua  

http://shkola.net.ua  

Розробки уроків для 10го та 11го класу. Методичні матеріали. 

 

Профорієнтація молоді з інвалідністю: методичні матеріали до тренінгу 

http://www.twirpx.com  
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Подолання стереотипів. Якість життя. Відстоювання прав та інтересів. Вибір 

професії. Основи працевлаштування. Кар’єра. 

 

Профорієнтація школярів та формування елементів духовної культури 

http://refs.co.ua  

Реферат з педагогіки. 

 

Сироватко О. Психологічне забезпечення профільної освіти 

http://prof.osvita.org.ua  

Методичні матеріали для спеціалістів з профорієнтації. Завдання психологічного 

супроводу профільної освіти, моніторинг і своєчасне усунення відхилень у розвитку 

учнів, поглиблена особистісно орієнтована профорієнтаційна робота з учнями, 

результати психологічного супроводу профільних класів, рівні допрофільноі 

підготовки. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ДОРОСЛИХ. ПРОФОСВІТА 

 

Готовність учителя до роботи в профільній школі 

http://sites.google.com  

Знання учителя у профільний школі, порівняння моделей педагогічного процесу, 

педагогічна та предметна готовність та інші матеріали. 

 

Зубалій Н.П. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів 

з дисципліни "Психологічні основи профорієнтації" (для спеціалістів) 

http://library.iapm.edu.ua  

Завдання, тести та список літератури. 

 

Міропольська М.А. Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді 

http://ipk-dszu.kiev.ua  

Навчально-методична розробка теми «Організація та надання центрами зайнятості 

соціальних послуг шукачам роботи» професійної програми підвищення кваліфікації 

керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України. 
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СТАТТІ ТА ТЕСТИ 

 

Костенко Н.І. Профільна освіта як засіб формування професійних домагань 

старшокласників (зарубіжний досвід) 

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpkhist/2011_3/11knipds.pdf  

 

Профорієнтація 

http://osvita.ua  

Статті з профорієнтації на порталі Освіта.ua. 

 

Побірченко Н.А. Профорієнтація як наукова дисципліна 

http://www.dcz.gov.ua  

 

Профорієнтація 

http://firstedu.org.ua  

Яку професію обрати. Поради абітурієнту: як вибрати місце навчання. 

Профорієнтаційна діяльність батьків також важлива. Профорієнтація. Чи потрібна 

вона вашій дитині? Профільна освіта її мета та завдання та багато інших корисних 

статей на тему профорієнтації. 

 

Слободенюк О. Профорієнтація старшокласників: ліцейські інновації 

http://www.experts.in.ua  

Життя як самоорганізація, у життя через працю, з ким та з чим у життя. 

 

Тесты 

http://vsetesti.ru  
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