Протягом навчального року
в рамках профорієнтаційної
роботи в ліцеї проводиться дуже
багато
зустрічей,
лекцій,
презентацій,
екскурсій,
які
націлені допомогти молоді у
професійному самовизначенні.
24 січня 2019р. в ліцеї
пройшов День профорієнтації.
Учні 10-11 класів, соціальнопсихологічна служба ліцею
підготували виставку ««PRO
ПРОФЕСІЇ». На заході «Світ
професій» перед ліцеїстами виступили представники вищих навчальних закладів,
фахівці українських і міжнародних підприємств, установ, компаній. В цей день у ліцей
завітали Артем Чернодуб,
випускник ліцею №145 (2000
рік), спеціаліст в області
систем штучного інтелекту і
нейронних мереж; який зараз
працює у Senior Research
Engineer (старший інженердослідник)
в
компанії
Grammarly,
доцент
Українського Католицького
Університету
(Львів);
Володимир
Чикалов,
директор
компанії
Аванлоджик Україна, який
працює у вітчизняних та
іноземних компаніях, що
спеціалізуються
на
автоматизації бізнес процесів; Щербак Наталія Леонідівна, кандидат біологічних
наук
за
спеціальністю
біотехнологія,
заступник
завідувача
відділу
генетичної
інженерії
Інституту клітинної біології
та генетичної інженерії
НАН України; Володимир
Зубченко – сертифікований
актуарій
(фахівець
із
математичних методів у
страхуванні та фінансах);
викладач КНУ імені Тараса
Шевченка, кандидат фізикоматематичних
наук;

фінансист; голова комітету з
освіти Товариства актуаріїв
України; директор Бізнесшколи
Корпорації
«Науковий парк Київський
університет імені Тараса
Шевченка»;
Данило
Яценко, випускник ліцею
2016-го року, студент 3
курсу
Hanzehogeschool
Groningen (Hanze University
of
Applied
Sciences),
факультет
International
Business and Management,
Тетяна Матичак – фахівець
з
журналістики
та
медіаграмотності.
Має
фінансову та журналістську
освіту,
працювала
у
провідних друкованих та
онлайн-виданнях України;
Никоненко
Олена
Вікторівна,
провідний
фахівець з профорієнтації
Печерської філії Київського
міського центру зайнятості.
На зустрічах йшла мова
про
свідомий
вибір
майбутньої професії, про те,
які необхідні знання для
отримання тієї чи іншої
професії, про перспективи
отримання
конкурентної
освіти в цій галузі в
українських і зарубіжних
ВИШах, а також
про
самостійне
он-лайн
навчання. Учні отримали
інформацію про сучасні
тенденції на національному і
світовому ринках праці,
ознайомились с основними
передумовами
побудови
успішної
кар’єри
та
особливостями
новітніх
професій в галузі екології,
медицини,
робототехніки,

управління містом; дізнались про напрямки сучасної науки, з яким пов’язують
вирішення глобальних проблем людства.

