
 
 

ХАРКIВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМIНIСТРАЦIЯ 
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛIННЯ  ОСВIТИ  І  НАУКИ  

 
НАКАЗ 
м. Харків 

 
10.02.2009                                                                                                №  63 

 
Про затвердження Плану заходів  
Головного управління освіти і науки  
на забезпечення реалізації Концепції 
державної системи професійної  
орієнтації населення на період  
до 2011 року в Харківській області 

 
 З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 

842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити План заходів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації на забезпечення реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період 
до 2011 року (далі – План заходів), що додаються. 

 
2. Управлінню загальної середньої освіти (Михайленко Г.В.), відділу вищої освіти  і  науки  (Соловйова 

Н.М.),  відділу  професійно-технічної  освіти (Тимченко Н.В.), комунальному закладу “Харківський обласний 
науково-методичний інститут безперервної освіти” (Покроєва Л.Д.): 

 
2.1. Забезпечити своєчасне виконання Плану заходів. 
 
2.2. Щорічно, починаючи з 2009 року, надавати для узагальнення до управління загальної середньої освіти 

інформацію про стан виконання Плану заходів в поточному році. 
У 2009 році:  за І півріччя - до 10 липня 
У 2010-2011 роках: за І півріччя – до 10 липня 
                    за ІІ півріччя - до 10 січня (за попередній календарний рік) 

 
3. Керівникам відділів освіти районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області, 

управлінню освіти Харківської міської ради, управлінням (відділам) освіти районних у місті Харкові рад, 
керівникам загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування, професійно-технічних та вищих І-ІV 
рівнів акредитації навчальних закладів усіх типів і форм власності:  

3.1. Розробити та затвердити відповідний План заходів на забезпечення реалізації Концепції державної 
системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року. 

       До 10.02.2009 року 
2.2. Щорічно, починаючи з 2009 року, надсилати до Головного управління  освіти і науки (управлінню 

загальної середньої освіти (Михайленко Г.В.), відділу вищої освіти і науки  (Соловйова Н.М.), відділу професійно-
технічної освіти (Тимченко Н.В.)) звіти про виконання Планів заходів. 

У 2009 році:   за І півріччя - до 10 липня 
У 2010-2011 роках: за І півріччя – до 10 липня 
за ІІ півріччя - до 10 січня(за попередній календарний рік) 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління освіти і науки 
– начальника управління загальної середньої освіти Михайленко Г.В. 

 
Начальник   Головного управління      В.П.Гаркавець 

 
 



Затверджено  
наказом Головного управління освіти і науки 
Харківської обласної державної адміністрації 
від 10.02.2009  № 63 

 
План заходів 

Головного управління освіти і науки 
на  забезпечення реалізації Концепції державної системи професійної 

орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 842,  
на період до 2011 року в Харківській області 

 
№ 
з\п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

 

Виконавець 

1 Проводити роботу по забезпеченню збільшення 
охопленості дітей дошкільного віку ранньою 
професійною орієнтацією 

2009-2011 рр. Головне управління освіти і науки 
(управління загальної середньої 
освіти), 
районні (міські) відділи (управління) 
освіти,  
керівники дошкільних навчальних 
закладів 
 

2 Забезпечити ефективне використання у 
навчальних закладах програмно-апаратних 
комплексів «Профорієнтаційний термінал» 

2009-2011 рр. Головне управління освіти і науки,  
районні (міські) відділи (управління) 
освіти,  
керівники загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів 
 

3 Організувати розроблення авторських програм 
курсів за вибором профорієнтаційного 
спрямування для допрофільної підготовки та 
профільного навчання та їх науково-методичного 
забезпечення  
 

 Комунальний заклад «Харківський 
обласний науково-методичний 
інститут безперервної освіти», 
науково-методичний центр 
професійно-технічної освіти у 
Харківській області, 
 

4 Забезпечити використання сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій при 
проведенні профорієнтаційної роботи у 
навчальних закладах 

2009-2011 рр. Районні (міські) відділи (управління) 
освіти,  
керівники загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів 
 

5 Підготувати методичні рекомендації професійно-
технічним та вищим навчальним закладам з 
питання організації профорієнтаційної роботи 
серед молоді 

 Головне управління освіти і науки 
(відділ вищої освіти і науки, відділ 
професійно-технічної освіти), 
науково-методичний центр 
професійно-технічної освіти у 
Харківській області 
 

6 Забезпечити упровадження технологічного 
профілю навчання у 12-річній школі відповідно до 
затвердженої структури (затверджена наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01.10.2008 
року № 893) 

2009-2011 рр. Головне управління освіти і науки,  
районні (міські) відділи (управління) 
освіти,  
керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів 
 

7 Здійснювати професійну підготовку у межах 
технологічного профілю на базі закладів системи 
загальної середньої освіти відповідно до 
стандартів професійно-технічної освіти 

2009-2011 рр. Науково-методичний центр 
професійно-технічної освіти у 
Харківській області, 
комунальний заклад «Харківський 
обласний науково-методичний 
інститут безперервної освіти», 



районні (міські) відділи (управління) 
освіти,  
керівники загальноосвітніх 
навчальних закладів  
 

8 Організувати проведення профорієнтаційної 
роботи з батьками та учнями в позаурочний час 
(психолого-педагогічна діагностика, ознайомлення 
з перспективами соціально-економічного розвитку 
регіону тощо) 

2009-2011 рр. Науково-методичний центр 
професійно-технічної освіти у 
Харківській області, 
комунальний заклад «Харківський 
обласний науково-методичний 
інститут безперервної освіти», 
районні (міські) відділи (управління) 
освіти,  
керівники загальноосвітніх,  
професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів 
 

9 Створювати умови для забезпечення потреб 
вихованців, учнів, слухачів позашкільних 
навчальних закладів у професійному 
самовизначенні 

2009-2011 рр. Районні (міські) відділи (управління) 
освіти,  
керівники позашкільних навчальних 
закладів 
 

10 Залучати роботодавців та їх організації, 
профспілки та їх організації, кваліфікованих 
фахівців виробництва до участі у підготовці 
фахівців з вищою освітою та кваліфікованих 
робітничих кадрів для різних галузей економіки 

2009-2011 рр. Головне управління освіти і науки 
(відділ вищої освіти і науки, відділ 
професійно-технічної освіти), 
 керівники професійно-технічних та 
вищих навчальних закладів 
 

11 Запровадити систему проведення нарад-семінарів 
ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня 
акредитації та голів рад директорів вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з 
питання удосконалення професійної орієнтації 
 

Щороку 
березень - 
квітень 

Головне управління освіти і науки 
(відділ вищої освіти і науки) 

12 Забезпечити системну профорієнтаційну роботу 
серед випускників загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів з 
 
метою залучення кращих випускників на навчання 
у вищі навчальні заклади 
 

Щороку 
листопад -
лютий 

Керівники вищих навчальних 
закладів 

13 Забезпечити залучення до заходів з 
профорієнтаційної роботи асоціації випускників 
навчальних закладів та організацій роботодавців 

2009-2011 рр. Районні (міські) відділи (управління) 
освіти,  
керівники загальноосвітніх, 
позашкільних,  професійно-
технічних та вищих навчальних 
закладів 
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