
 
План заходів  

щодо впровадженнядослідно-експериментальної роботи за темою 
«Створення регіональної моделі інноваційної профорієнтації на засадах 

соціального партнерства (Школа-економіка)» на 2021-2022 н.р.  
у     Комунальному закладі освіти «Спеціалізована школа №67 еколого-

економічного профілю» Дніпровської міської ради 
 

№ Зміст Відповідальний Термін Очікувані 
результати 

1.Наукова робота 

1.1. 

Нормативно-правове забезпечення 
дослідно-експериментальної 
роботи, аналіз наукової літератури 
за темою дослідження. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу, 

Ломака Р.М., 
заступник директора 

Вересень-
листопад 
2021 р. 

Спільний 
кластер знань, 
для концепту-
альноговход-
ження в до-

слідно-експери-
ментальну 

роботу 

1.2. Планування експериментальної 
роботи. 

Ковальова Т.М., 
директор 

закладу,Ломака 
Р.М., заступник 

директора 

Вересень-
листопад 
2021 р. 

Коригування 
плану роботи 

закладу. 

1.3. Участь у Дніпровському 
економічному форумі DEF’2021. 

Ломака Р.М., 
заступник директора 

18-19 
листопада 

2021 р. 

Корегування 
освітньої про-
грами відпо-

відно сучасних 
трендів 

1.4. 

Консультації з представниками 
закладів вищої освіти-партнерів за 
відповідними науковими 
напрямами. 

Ковальова Т.М., 
директор 

закладу,Ломака 
Р.М., заступник 

директора 

Упродовж 
року 

Допомога в 
плануванні 

власної профе-
сійної 

траєкторії. 

1.5. 
Участь у роботі регіональних 
наукових конференціях з питань 
профорієнтації. 

Ковальова Т.М., 
директор 

закладу,Ломака 
Р.М., заступник 

директора 

Упродовж 
року 

Виступ, 
публікації. 

1.6. 

Участь у навчально – 
методичному семінарі з ранньої 
профорієнтації здобувачів освіти 
«МІНІФЕНОМЕНТА». 

Федерація органі-
зацій роботодавців 
Дніпропетровщини, 

науковий комітет 
НДР 

28-29 
жовтня 
2021 р. 

Набуття 
досвіду 
роботи 

1.7 

"Miniphanomenta: 52 захоплюючі 
експерименти для перерв та 
уроків" в рамках STEM-
технологій. 

Федерація органі-
зацій роботодавців 
Дніпропетровщи- 
ни, науковий комі- 

тет НДР 

01-07 
вересня 
2021 р. 

Поглиблене 
знайомство з 

основами  
наук 

1.8 Круглий стіл «Кар`єрний супровід 
молоді в контексті STEM-освіти». 

Науковий керівник, 
координатори 

експериментальної 
діяльності  

Лютий-
квітень 
2022 р. 

Матеріали 
круглого 

столу 
1.14. Публікація результатів дослідно- Ковальова Т.М., Листопад, Створення 



експериментальної роботи та 
наукових досліджень. 

директор 
закладу,Ломака 

Р.М.,  

грудень 
2021 р. 

буклетів 

1.15. 
Підведення підсумків дослідно-
експериментальної роботи за I-й 
етап. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу, 

Червень 
2022 р. 

Науковий 
звіт 

2. Моніторингові дослідження в межах експерименту 

2.1 

Моніторинг стану готовності 
педагогічного колективу до 
дослідно-експериментальної 
роботи. 

Ломака Р.М., 
заступник директора  

Приходько К.С., 
практичний психолог 

Листопад 
2021 р. 

Онлайн 
опитування за 
результатами 
дослідження.  

2.1. 
Моніторинг стану готовності 
учнів 11 класів до вибору 
професій. 

Ломака Р.М., 
заступник директора, 

Приходько К.С., 
практичний 

психолог 

Грудень 
2021 р., 
квітень 
2022 р. 

Аналітична 
довідка 

2.2. 
Моніторинг стану готовності 
учнів 7-8 класів до вибору 
професій. 

Жуковцова А.Г., 
заступник директора, 

Приходько К.С., 
практичний 

психолог 

Листопад 
2021 р., 
травень 
2022 р. 

Аналітична 
довідка 

2.3. 
Моніторинг стану готовності 
учнів 9-10 класів до вибору 
професій. 

Ломака Р.М., 
заступник директора, 

Приходько К.С., 
практичний 

психолог 

Вересень 
2021 р., 
березень 
2022 р. 

 Аналітична 
довідка 

3. Матеріально-технічне забезпечення впровадження експерименту 

3.1. Удосконалення матеріально-
технічної бази закладу. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу, 

Протягом 
навчаль-
ного року 

Звіт про 
вдосконалення 

МТБ  

3.2. 
Виготовлення буклетів з 
популяризації потрібних 
професій на ринку праці. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу, 

Протягом 
навчаль-
ного року 

Популяриза-
ція професій 

3.3. 
Створення бази електронних 
ресурсів для використання 
педагогами закладу. 

Ломака 
Р.М.,заступник 

директора,робоча 
група 

Протягом 
навчаль-
ного року 

Для 
поліпшення 
експеримен-

тальної роботи 
4. Кадрове забезпечення впровадження експерименту 

4.1. Визначення відповідальних за 
експериментальну роботу. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу, 

Вересень-
жовтень 
2021 р. 

Список відпо-
відальних за 
кар’єрний су-
провід закладу 

4.2. 

СтворенняробочоїгрупиНДР та 
робочих груп у 
закладіщодоздійсненнянауково-
методичного 
супроводуексперименту. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу, 

Листопад-
грудень 
2021 р. 

Склад робо- 
чої групи  

5. Науково-методичне забезпечення впровадження експерименту 

5.1. 
Оновлення договорів про спів-
працю з партнерами по проєктній 
роботі. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу 

Вересень-
жовтень 
2021 р. 

Пролонгація 
договорів 

5.2. Організація заходів з підвищення 
кваліфікації відповідальних за Ломака Р.Н. Протягом 

навчаль-
Підвищення 
кваліфікації 



експериментальну роботу. ного року 

5.3. 
Розроблення програм семінарських 

і практичних занять для 
педагогічних працівників. 

Робоча група 
Вересень-
листопад 
2021 р. 

Робота за 
програмами 

5.5. Педагогічна рада з питань 
впровадження експерименту. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу, 

Листопад 
2021 р. 

Затверджен- 
ня програми 

5.6. Методичні семінари по роботі за 
експериментом. 

Ломака 
Р.М.,Жуковцова 
А.Г., заступники 

директора 

Листопад 
2021 р. 

Розробка пла-
ну для втілен-
ня програми 

5.7 
Підписання меморандумівпро 
співпрацю закладу освіти з 
підприємствамиобласті. 

Представники 
підприємств області, 

робоча група 
Постійно Меморандум 

/угоди 

6. Інформаційне забезпечення впровадження експерименту 

6.1. Підготовка документації. Робоча група 
Вересень-
листопад 
2021 р. 

Документація 
експеримента-
льного закладу 

6.2. 
Оновлення веб-ресурсів 
учасників дослідно-
експериментальної роботи. 

Робоча група Постійно 

Веб-ресурс 
дослідно-екс-
перименталь-
ної роботи та 
веб-сторінки 

6.3. 
Висвітлення результатів 
експериментальної діяльності у 
соціальних мережах. 

Учасники 
експерименту Постійно Сайт закладу 

6.4. 
Підготовка матеріалів у 
педагогічній та місцевій пресі з 
питань експерименту. 

Учасники 
експерименту Постійно Публікації у 

ЗМІ 

6.5. Висвітлення на сайті закладу 
інформації про роботу в проєкті. Робоча група  Постійно 

Поширення 
інформації  
про роботу  
в проєкті 

7. Організаційна робота 

7.1. Зустріч здобувачів освіти 
закладу з роботодавцями. Робоча група Постійно 

Інформація 
про сучасний 
ринок праці 

7.2. 
Зустріч здобувачів освіти 
закладу з представниками 
служби зайнятості. 

Робоча група Постійно 
Допомога в 
формуванні 
професійної 
траєкторії 

7.3. 
Зустріч здобувачів освіти 
закладу з батьківським 
комітетом. 

Ковальова Т.М., 
директор закладу, 

Ломака 
Р.М.,Жуковцова 
А.Г., заступники 

директора. 

Листопад 
2021 р 

Поширення 
інформації 

про роботу в 
проєкті 

 


