Підведені підсумки проектів 11а, 11в, 11г класів «Світ професій – мій вибір, мій успіх»
Протягом першого семестру учні 11 а, 11в, 11г класів реалізовували проект «Світ професій – мій вибір, мій успіх».
Участь у проектах мала допомогти учням «знайти своє місце у житті». Під час лекцій, бесід, екскурсії, тренінгів, семінарів
одинадцятикласники дізнавались про професії майбутнього, стан ринку праці України, про умови оптимального вибору
професії, які права мають учні щодо їх вибору, ознайомились з таблицею класифікацій професій та визначились до якого типу
відноситься та професія, яку обрав учень, які в них особливості мислення, пам’яті, уваги. Наскільки розвинута воля, який
властивий їм тип темпераменту, які риси характеру потрібно розвивати в собі для кращого володіння професією,
Формою представлення результатів класних проектів у 11 г класі була конференція «Професіонали майбутнього», на яку
вони запросили учнів 9г класу, викладачів КНУ ім. Т.Шевченка; учні 11а та 11в класів провели 1 лютого 2018р. день професій
«Мій шлях в професію» для всіх ліцеїстів 10 – 11-х класів.
Зміст заходу:
1. Презентації «Світ професій». Спікери – учні 11-х класів, учасники шкільного проекту.
2. Виступи експертів - представників вищих навчальних закладів, фахівців українських і міжнародних підприємств, установ,
компаній. Бесіда з досвідченими професіоналами у форматі «питання-відповідь».
3. Інтерактивна дія: створення особистої ментальної карти кожним учасником заходу, яка має підказати, що потрібно зробити,
щоб дійти до мети.
№
Профмайданчик
кабінету
20
Людина –
знакова система

24

Людина –
природа

Модератори, спікери

Експерти

Ірина Скляр, викладач
інформатики, заслужений
вчитель України, класний
керівник 11-а класу

Юлія Кірпач – юрист, помічник командира з правової роботи у
Почесному Полку Президента України.
Назар Залуцький – НаУКМА, спеціальність: програмна інженерія.
VR-розробник, режисер.
Андрій Хома – студент КНУ ім. Т. Шевченка, факультет
кібернетики та комп’ютерних систем, software engineer in «Ring
Ukraine»

Спікер: Анастасія
Тутченко, учениця 11а
класу
Володимир Зубченко,
викладач курсу економіки,
керівник клубу «Ерудит»,
кандидат фіз-мат. наук.
Спікери: Ярослав
Мальований, учень 11в

Безнощенко Борис Олегович - інженер –гідрометеоролог,
випускник КНУ ім. Т. Шевченка, учасник 21 (останньої) річної
антарктичної експедиції на станцію Академік Вернадський

25

Людина –
техніка

26

Людина –
людина

27

Людина –
художній образ

класу
Іван Хропачов, учень 11в
класу
Анастасова Людмила
Анатоліївна, психолог
(Українська асоціація
екологічної психологічної
допомоги), соціальний
педагог, класний керівник
11в класу
Спікер: Поліна Осадча,
учениця 11 в класу
Анісім Ільїнський,
психолог, президент центру
розвитку Бразильської
культури в Україні
Андрій Пушкарь,
засновник проекту з
профорієнтації «Школа
Героїв»
Спікер: Софія
Данильченко, учениця 11а
класу
Надія Пономарьова,
заступник директора ліцею з
виховної роботи,
заслужений вчитель України
Спікер: Литвиненко
Кристина, учениця 11г
класу

Анна Карлаш – доцент кафедри «Прикладна фізика та
наноматеріали», ФРЕКС, КНУ ім. Т. Шевченка
Костянтин Божко – винахідник, викладач кафедри науковоаналітичних та екологічних приладів та систем приладобудівельного факультету НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського. Кандидат
технічних наук.

Андрій Стеблевський - адвокат, магістр державного управління.
Спеціалізація: кримінальне, цивільне, господарське,
адміністративне, сімейне право та процес.
Наталія Дерев’янко – керуючий менеджер центру польської
освіти «UP-STUDY»
Ксенія Пичко – лікар-кардіолог
Наталія Дмитришина – соціальний працівник, викладач кафедри
соціальної роботи Національного університету «КиєвоМогилянська академія»

Анатолій Матвійчук - український співак, поет, композитор,
журналіст, телеведучий, музичний аналітик, педагог. Народний
артист України. Кандидат історичних наук.
Алла Миколаєнко – поетка, журналіст, кандидат наук із
соціальних комунікацій, член Спілки письменників України,
керівник літугрупування «Кожен 9й»
Світлана Єременко – журналістка, письменниця, виконавча
директорка Інституту демократії імені Пилипа Орлика.

