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22.09.2021 № 01/03-205   Керівникам органів управління освітою 

       міських рад, райдержадміністрацій, ТГ, 

       військово-цивільних адміністрацій, 

       завідувачам (директорам) методичних 

       служб міст, районів, ТГ, директорам 

       (завідувачам) центрів практичної  

       психології і соціальної роботи, центрів 

       професійного розвитку педагогічних  

       працівників, керівникам ЗЗСО,ЗДО 

      

Про реалізацію Всеукраїнського проєкту  

з профорієнтації та побудови кар’єри 

 

З метою подальшої реалізації cтaтi 76 Закону України «Про освіту», 

відповідно до Постанови КМУ «Концепція державної системи професійної 

орієнтації населення» від 17.09.2008 №842, Оперативного плану МОН України 

на 2021 рік від 06.01.2021 №30, наказу МОН України від 21.04.2021 №446 (із 

змінами) «Про організацію та проведення комунікаційної кампанії освітніх 

реформ в частині профорієнтаційної роботи», листа МОН України від 

16.07.2021 №1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби 

у системі освіти на 2021-2022 навчальний рік» – Донецький обласний 

навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти інформує 

про створення на базі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» порталу 

Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери 

професію своєї мрії», послуги якого безкоштовні та розташовані на єдиному 

ресурсі онлайн www.hryoutest.in.ua (інструкція користування порталом у листі 

МОН України від 20.09.2021 №1/9-476, що додається). 

Звертаємо увагу, що профорієнтаційну роботу на різних рівнях у закладі 

освіти проводять всі педагогічні працівники, також долучаються й батьки, але 

значний внесок здійснюють саме практичні психологи та соціальні педагоги. 
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Таким чином, залишається актуальним питання підвищення 

компетентності професійної діяльності фахівців психологічної служби у 

напрямі оволодіння сучасними технологіями профорієнтаційної роботи та 

кар’єрного консультування. Так, в рамках Всеукраїнського проєкту з 

профорієнтації та побудови кар’єри практичні психологи та соціальні 

педагоги мають можливість: 

- навчатися у Школи Кар'єрного Радника з вересня 2021 року; 

- сприяти участі здобувачів освіти, їх батьків в отриманні послуг з 

профорієнтаційного тестування та консультування; 

- отримати доступ до мультимедійних інформаційних курсів у 

міжнародному форматі SCORM, онлайн-екскурсій до найкращих 

українських компаній та організацій тощо. 

   

 Просимо керівників довести вищезазначену інформацію до фахівців 

психологічних служб. 

 

 

З повагою, в.о. директора             Н. В. Лугінець 


