
                                       Виступ на відео-конференції 

 В останні роки відбулись суттєві зміни в суспільно-економічному житті 

України. Зміна пріоритетів, перехід до ринкових відносин, виникнення ринку 

праці вимагають нової концепції профорієнтації, як невід’ємної ланки 

системи відтворення трудових ресурсів.  Все це є передумовами 

розробки нового підходу до функціонування системи профорієнтації.  

 Зміни в суспільстві в поглядах на професію, орієнтація на «вигідні» 

спеціальності може спричинити відплив молоді з провідних галузей 

промисловості, науки, культури. А тому профорієнтаційна робота потребує 

негайного пошуку нових форм і методів.      

 Такі традиційні методи , як бесіди, лекції, буклети  та навіть 

презентації , на нашу думку, вже поступово себе вичерпують. Саме для 

покращення профорієнтаційної роботи на базі нашого навчального закладу 

розроблено інноваційний «Віртуальний профорієнтаційний гід» 

Вважаємо , що такий мультимедійний засіб збільшить рівень зацікавленості 

нашим навчальним закладом серед випускників шкіл, дозволить абітурієнтам  

в повній мірі відчути атмосферу нашого навчального закладу.  

                                Основні напрямки його роботи: 

1 . Ефективність проведення профорієнтаційної роботи з потенційними 

абітурієнтами при виїздах в школи ; 

2 . Активне формування у студентів уявлень про  наш навчальний заклад, 

його атмосферу. 

Мета:  

 створити «Віртуальний гід», який стане ефективним помічником в 

профорієнтації молоді; 

 пропаганда  за допомогою «Віртуального гіда» нашого закладу та  

спеціальностей, за якими ведеться навчання в ліцеї; 



 надати уявлення про наш навчальний заклад для абітурієнтів, які 

знаходяться за межами району та не мають можливості відвідати наші 

Дні відкритих дверей.  

 

Очікувані результати: 

Створення «Віртуального профорієнтаційного гіда» дасть можливість 

закладу отримати додатковий  новітній ресурс для удосконалення 

профорієнтаційної роботи 

               Описова частина   

                 «Віртуальний профорієнтаційний гід» - це новітня технологія для 

 професійної орієнтації потенційного абітурієнта, надання широкого уявлення про 

 сам навчальний заклад, можливість продемонструвати атмосферу уроків та ін.. 

                 Дана розробка створена засобами Microsoft Publisher, та працює завдяки 

 створеними посиланнями на потрібний розділ(по принципу нагадує роботу з Html 

 сторінкою). «Віртуальний профорієнтаційний гід» відкривається в браузері Google 

 Chrome (для коректної роботи доступ до мережі Internet  не обов’язковий). В 

 системі «Віртуальний профорієнтаційний гід» функціонують чотири розділи:                              

                                       1.  Познайомтеся з нами 

 В цьому розділі розміщується коротка історична довідка та відеоролик з 

інформацією профорієнтаційного характеру.  

 

 

 

 

2.Фотогалерея 3 D 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher&ei=M3BFU4S3N8roywOw8IDICA&usg=AFQjCNEkm3YZZufIPITbqULG0bBGi2zvdQ&bvm=bv.64507335,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAC&url=http://google-chrome.ru.softonic.com/&ei=V3FFU8m5EuPiywPnoYKIDg&usg=AFQjCNFepad3ciQb9jRi1dqtAv1PuRAulg&bvm=bv.64507335,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAC&url=http://google-chrome.ru.softonic.com/&ei=V3FFU8m5EuPiywPnoYKIDg&usg=AFQjCNFepad3ciQb9jRi1dqtAv1PuRAulg&bvm=bv.64507335,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAC&url=http://google-chrome.ru.softonic.com/&ei=V3FFU8m5EuPiywPnoYKIDg&usg=AFQjCNFepad3ciQb9jRi1dqtAv1PuRAulg&bvm=bv.64507335,d.bGQ


В цьому розділі представлені фото навчального корпусу та 

кабінетів,їдальні,музею та ін., в форматі панорамної зйомки(об’ємні фото)  

 

                                      3. Ласкаво просимо на урок 

  В даному розділі представлені фрагменти уроків 

 

 

 

 

 

 

 

4. Віртуальний гід по навчальних кабінетах 

  В даному розділі представлена збірка відео про навчальні кабінети  

 навчального закладу що супроводжується аудіо.  

 

 

 

 

 

 

 



Висновок: «Віртуальний профорієнтаційний гід» буде надійним 

помічником при проведенні профорієнтаційних заходів в школах, та значно 

розширить уявлення про наш навчальний заклад а також полегшить  роботу 

самого профорієнтатора!!! 

 

 

 

 


