
ЗАТВЕРДЖЕНО

Т.в.о. директора ВСП кБVIФК

НУ <Запорiзька полiтехнiка>

ольга КУЛЬБАшЕНко

Уведено в дiю наказом Jф23-А

вtд22.04.2022

ПОЛОЖЕННЯ
про Профорiснтацiйну роботу у

всп <Бердянський машинобулiвний фаховий коледж

нацiонального унiверситету <запорiзька полiтехнiка>>

Запорiжжя-2022



ПОЛОЖЕННЯ

про профорiентацiйну роботу

ВiдокреМленогО структуРногО пiдроздiЛу <<БердЯ нськиЙ маш инобулiвни й

фаховий коледж На цiонал ьного унiверситету <<запорiзька пол iTexHika>>

I. Загальнi положення

1.1. Положення ,rро ,rроборi*цiйну роботу ВСП (БМФк НУ <Запорiзька

полiтехнiкa) (Щалi коледж) розроблено на пiдставi законiв УкраТни <Про ocBiTy>,

<Про фахову передвищу ocBiTy>>, Типового положення про атестацiю

педагогiчних працiвникiв (iз змiнами, затвердженими наказом MiHicTepcTBa освiти

i науки, молодi та спортУ Украiни вiд 20.1,2.2OIt р. Jф |47З та змiнами,

затвердЖенимИ наказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 08,08,201З р, М

1135) та Порядку пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних i науково-педагогiчних

працiвникiв, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 21,08,2019

р.}Гs 800 (iз змiнами).

II. Цiлi й завдання роботи з профорiентацiТ

2.1. L{iлями роботи з профорiентацii в коледжi с:

- створення системи заходiв з професiйнот орiентацii молодi, що дозволяс

привестИ оЪвiтньо-професiйнi потребЙ абiтурiентiв у вiдповiднiсть з потребами

p""ny працi на ocнoBi особово-орiентованого пiдходу;

- забезпечення соцiалън", iuрu"тiй у сферi вiльного вибору професiI, форми

зайнятостi й шляхiв самореалiзацii особи у сферi ринкових вiдносин;

- сприяння безперервному росту професiоналiзму особи як найважливiшот

умовИ iT задовоп."о.ri 
- 
працеЮ i власним соцiальним статусом, формування

здорового способу життя i гiдного добробуту,

2.2. основними завданнями роботи з профорiентачii в коледжi с:

- монiторинг, прогнозування, перспективне планування i якiсне формування

контингенту студентiв за спецiалъностями (професiями) коледжу;

- iнформування учнiв та абiтурiснтiв про професiйнi ocBiTHi програми,

довiдниках для абiтурiентiв, на сайтi коледжу;
- органiзацiя i .дiИ."."ня взаемодii iз засобами масовоi iнформацiТ, органами

самовряДуваннЯ i органаМи самоврядування Бердянська та району;
- органiзацiйнъ-масова робота з освiтнiми установами середньоi загальноi i

початковоi професiйноi освiти, учнями i ix батъками;

- ор.u"Ьuцi" i tIроведеНня зустРiчей абiтурiентiв з викладачами Коледжу,

представниками професiй, що мають попит на ринку працi;

- виготовлення рекламних матерiалiв для вступникiв: довiдникiв, буклетiв;

- активiзацiя iнтъресу учнiв до вибору спецiальностi (професii) за допомогою

традицiйних заходiв (Щень вiдкритих дверей, тощо),



III. ocHoBHi напрями роботи з профорiентацii в коледжi

3.1.Itеpy.@снтaцiiBкoлeДжiКoмiсiязпpoфopiентaцiйнoi
роботи (далi - Комiсiя), голова i склад якоi затвердх(усться наказом директора

*оп.д*у'(педрадоrо). Голова профорiентацiйнiй KoMicii вiдповiдас за виконання

покладених на профЪрiентацiйну пЪйi.iо завдань i здiйснення нею своТх функчiй,

що складу профорiснтацiйнiй комiсii входять:

гоJIова профорiентацiйнiй KoMicii;
голова Приймальноi KoMicii;
заступник (заступники) голови ПриймальноТ KoMicii;

в iдповiдальний ceitpeTap Приймальной KoMicii;

заступники вiдповiдального секретаря Приймальной KoMicii;

З.2. Комiсiя:
- розробляс план профорiентацiйноi роботи на навчаJIьний pik (застосування

Jф1 до справжнього полохсення). Пiдлягас затвердженню У директора коледжу до

початку навчаJIьного року;
органiзовус роботу педагогiчного колективу з проведення

профорiентацiйноi роботи ;

здiйснюе координацiю дiяльностi педагогiчних працiвникtв, студентlВ

коледжу, ocBiTHix органiзаrдiй з професiйноi орiснтацii;
- Йганiзовуе ,rро".д."ня Щнiв вiдr*итих дверей на базi коледжу;

- б.р. участь в ярмарках професiй, що проводяться в регiонi i представляс

там коледж;
- проводить пiдготовку до видання i поширення iнформацiйних матерiалiв

про дiялЪнiс,гЬ коледжУ (спецiалЬностях, TepMiHax освоення i так далi);

вiдвiдус ocBiTHi установи Бердянська та прилеглих обласТей у рамКах своеТ

дiяльностi, органiзовуе зустрiчi з учнями, батьками, керiвництвом навч€L11ъних

закладiв MicTa;
- забезпечуе наповнюванiсть офiцiйного iнтернет-сайту коледжу,

з.з. Робота з профорiснтацii здiйснюстъся з кохtноi професii, спецiальностiг1
еабо напряму, з яких ведетъся пiдготовка в Коледхсi. Водночас в

обмежусться право вибору абiтурiентiв.
3.4 Педагогiчнi працiвники коледжу за завданням комlс11 :

- органiзовують i проводять бесiди i зустрiчi зi здобувачами

навчальних закладах;
- поширюють iнформацiйнi матерiали про коледж: довiдники, буклети, вiдео-

Коледхri н

освiти в

та фото презентацii;
^ 

- берутъ участъ в органiзацii i проведеннi мiських заходiв, тижнiв трудового

виховання, тиrкнiв циклових Itомiсiй тощо;
- беруть участъ в органiзацii Щня вiдкритих дверей, в ярмарках професiй;

- впроваджуютъ.ф.*r""ri методи i засоби професiйноi орiснтацii,

- беруть участь у батькiвських зборах, що проводяться в школах з метою

iнформувьння батькiв про спецiальностi, правила прийому до коледжу, ролi

бurrпi"'u професiйнiй орiЬнтацii та виборi майбутнъоi професii iх дiтей.



IV. OcHoBHi заходи в роботi з профорiентацii
4. 1. OcHoBHi напрями дiяльностi профорiснтацiйноi KoMiciT:

4.\.I. Координацiя дiяльностi ycix пiдроздiлiв Коледжу, вiдповiдальних За

профорiснтацiю молодi i пiдготовку ii до навчання в Коледжi.
4.|.2. Проведення зустрiчей i бесiд з абiтурiентами щодо вибору ними

спецiальностi (професii), яка найбiльше вiдповiдае ik здiбностям, нахилам i рiвню
розвитку та пiдготовки.

4.LЗ. Участь в пiдготовцi до видання i поширення iнформацiйних i
навч€lJIьно-методичних матерiалiв для абiтур ieHTiB.

4.|.4, Робота з засобами масовоi iнформацiТ (радiо, телебачення, лрукованi
видання) з забезпечення прийому i популяризацii професiй, спецiальноСтей
(напрямiв), що отримуються в Коледжi.

4.1.5. Органiзацiя i проведення Щнiв вiдкритих дверей.
4.1.6. Проведення ярмарок професiй спiльно з L{eHTpoM зайнятостi i

соцiалъного захисту населення.
4.2. OcHoBHi напрями дiяльностi:
4.2.I. Проведення профорiентацiйноТ роботи серед учнiв, спрямованоТ на

оволодiння перспективними, суспiльно значимими професiями i спецiальностями,

що надае особливий характер взаемодiI Коледжу з профорiснтацiйноТ роботи В

ocBiTHix органiзацiях.
4.2.2. Встановлення зв'язку з освiтнiми органiзацiями.
4.2.З. Органiзацiя i проведення зустрiчей абiтурiентiв з провiдними

фахiвцями Коледжу, представниками професiй, що мають попит на ринку працi.
4.2.4. Виготовлення рекламних матерiалiв для вступникiв:
- довiдникiв i буклетiв про спецiальнiстi, iнформацiйних довiдок, рекламних

листкiв, афiш та iH.;
4.2.5. Участь в органiзацii i проведеннi предметних регiональних, раЙонних i

мiських олiмпiад з метою перевiрки рiвня знань абiтурiентiв, роЗВИТКУ
пiзнавальноi активностi.

4.2.6. Органiзацiя пiдготовки школярiв по профiльних дисциплiнах ДЛя

вступу на спецiальностi (професii);
4.2.'7. Проведення .Щнiв вiдкритих дверей (запис осiб для вступу в Коледж.)
. органiзацiя i проведення тематичних екскурсiй;
. проведення анкетування щодо самовизначення в професii;
. мотивацiя до вибору професiТ.
4.3 Робота з батьками:
4.З.|. Участь у батькiвських зборах.
4.З.2.Iнформування батькiв про спецiальностi й професiТ, якi здобувають У

Коледжi.
4.З.З. Участь в корекцii професiйноi спрямованостi.
4.З.4. Iнформування про правила приЙому, перспективи розвитку ринКУ

працi, контрактно-цiльову пiдготовку кадрiв.
4.З.5. Роз'яснення ролi батькiв в професiйнiй орiентацii при виборi професiТ.

5. Питання роботи профорiентацii розглядаються на адмiнiстратИВнИХ
нарадах.

6. Пiсля закiнчення навчального року голова KoMicii звiтуе про ВИкОнанУ

профорiентацiйну роботу i if результати на засiданнi педагогiчноi ради коЛеД)(У.

Звiт затверджусться директором коледжу.


