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ПЛАН РОБОТИ
[рофесійної орієнт
науково-дослідної лабораторії з професійної
орієнтації учнівської молоді ’’Прогноз
при кафедрі технологічної освіти на 2019 рік.
Склад НДЛ “Прогноз” (всі на громадських засадах): керівник проф. Янцур М.С.;
співробітники: старший викладач А.І. Войтко, викладач О.М. Хоронжевський, лаборанти
кафедри, 10 студентів IV курсу бакалаврату та І і II курсів магістратури ФТФ спеціальності
“Середня освіта. Трудове навчання та технології”.
№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

Зміст роботи
Розробка змісту і методики ознайомлення учнів
старшої школи з професіями деревообробного
виробництва.
Розробка змісту
і методики використання
інноваційних технологій в профорієнтаційній роботі
з учнівською молоддю.
Провести вивчення професійних інтересів та намірів
учнів 9 та 11 класів.
Продовження
експериментальної
перевірки
розроблених змісту і методики професійної
орієнтації учнів у школах міста.
Продовжити впровадження професійних проб у 8-9х класах ЗЗСО м. Рівне та Рівненської області.
Систематизувати
профорієнтаційні
методичні
матеріали у каталоги.
Проводити роботу з удосконалення методичної
підготовки майбутніх вчителів до профорієнтаційної
роботи з учнями ЗЗСО.
Продовжувати
роботу
зі
створення
професіографічних матеріалів у друкованому та
електронному варіантах
Надавати допомогу студентам у підготовці до
занять з дисциплін профорієнтаційного циклу.
Надавати науково-методичну допомогу вчителям
ЗЗСО міста та області в організації та проведенні
профорієнтаційної роботи.
За результатами роботи лабораторії підготувати до
видання 2 статті.
Підготовка доповідей за результатами роботи
лабораторії на підсумкову та інші науковопрактичні конференції і семінари.
Підготовка звіту про роботу НДЛ “Прогноз” за 2019
рік.

Відповідальний
виконавець

Терміни
виконання

Студенти II курсу
магістратури

До 26.04.19р.

Студенти,
магістри.

До 22.06.19р.

Викладачі,
студенти.

На протязі
року

Викладачі,
студенти.

До 09.11.19р.

Ст. викл.
Войтко А.І.

До 30.11.19р.

Лаборанти

На протязі
року

Керівник,
викладачі

На протязі
року

Студенти

Постійно

Всі спів
робітники НДЛ

На протязі
року

Всі спів
робітники НДЛ

Постійно

Всі спів
робітники НДЛ

На протязі
року

Всі співробітники
НДЛ

За окремим
планом

Всі спів
робітники НДЛ

До 21.12.19р.

План роботи НДЛ “Прогноз” розглянуто та схвалено на засіданні кафедри технологічної
освіти РДГУ 24.01.2019 року (протокол №2).
/у
Зав. кафедри ТО, керівник НДЛ “Прогноз” С£Ь^// іроф. Янцур М.С.

