
Витяг з протоколу  

підсумкового засідання журі обласного конкурсу 

 на кращий сценарій Дня відкритих дверей 

 

 Журі зазначило, що заклади освіти взяли активну участь у проведенні 

обласного конкурсу на кращий сценарій Дня відкритих дверей (далі - Конкурс). 

Роботи інформативні, соціально важливі, мають широке застосування. 

Деякі сценарії відрізняються оригінальністю ідеї, наявністю елементів 

новизни. Разом з тим є й такі, що стали вже традиційними. Виступи директора, 

заступників тощо по 5-10 хвилин про історію закладу, правила прийому можуть 

втомити учнів шкіл, і подальшу інформацію про професії  вони вже на будуть 

сприймати уважно. 

Також слід зауважити, що частіше треба давати змогу представити професії 

здобувачам освіти другого та третього курсів ЗП(ПТ)О, ефективно 

використовувати принцип «рівний-рівному». 

Додатково потрібно продумати майстер-класи, які будуть нескладними ті 

цікавими для учнів закладів загальної освіти й одночасно дадуть можливість 

спробувати той чи інший фах.  

Найбільш вдало використані сучасні ефективні форми, методи, прийоми 

профорієнтаційної роботи у сценаріях Берегівського професійного ліцею сфери 

послуг і ВПУ № 34 м. Виноградів. 

 

Берегівський професійний ліцей сфери послуг: 

сценарій у гейміфікованій формі з використанням сучасних інноваційних 

технологій для різних вікових категорій окремо (8-12 та 14-17 років). Складання 

пазлів, розгадування ребусів з назвами професій, участь у квестах та майстер-

класах, робота з інтерактивною дошкою – прийоми, які мають зацікавити учнів 

закладів загальної середньої освіти, викликати у них бажання опанувати ту чи 

іншу робітничу професію, обравши для подальшого навчання ЗП(ПТ)О. 

Слід продумати більш оригінальні ідеї щодо офлайн-реклами професій 

швачка, кравець та офіціант, бармен.  

 

ВПУ № 34 м. Виноградів: 

сценарій у вигляді гри-квесту  «День відкритих дверей», на локаціях за 

різними професіями проводяться майстер-класи, що дають змогу познайомитися з 

тим чи іншим родом занять та пробудити інтерес до свідомого професійного 

вибору. Позитивним є широке залучення учнівського самоврядування до 

проведення заходу. 

 

Вище професійне училище № 3 м. Мукачево: 

на Конкурс представлено дві роботи: сценарій офлайн-заходу «День у 

професії» та відеосценарій Дня відкритих дверей. Другий варіант можно 

застосовувати дистанційно, що є дуже актуальним, враховуючи карантинні 

обмеження. У відеопрезентації на високому рівні висвітлено оновлену сучасну 

навчально-матеріальну базу закладу освіти, яка виглядає дуже привабливою для 



випускників шкіл. Широко та цікаво представлений заклад та професії, за якими 

здійснюється підготовка кваліфікованих робітників. 

 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО»: 

відеоверсія профорієнтаційного заходу «День відкритих дверей» знайомить 

з історією закладу освіти, умовами прийому документів тощо. Про кожну 

професію надано повну інформацію. Позитивним є той факт, що здобувачі освіти 

других та третіх курсів поділилися у відео думками про обраний ними фах. 

 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО»: 

конкурсна робота «Від мрії до дії» розроблена таким чином, що професії 

презентовано у вигляді майстер-класів. На сьогодення це є дуже актуальним, 

оскільки в учнів шкіл з’являється можливість робітничі професії «спробувати 

руками» та дійти висновків, який вид діяльності їм більше подобається. Також 

передбачено й віртуальні форми роботи. 

Таким чином, професії, яким навчають у ЗП(ПТ)О представлені цікаво та 

доступно. 

 

Свалявський професійний будівельний ліцей: 

на Конкурс надіслано чотири роботи майстрів виробничого навчання: Луца 

М.М. - друкована публікація, Партека Б.О. - сценарій до Дня відкритих дверей 

«Свято професій», Плоскіна Е.С. – сценарій виховного заходу «Лабіринт 

професій», Філак В.В. – сценарій профорієнтаційного заходу «Ярмарок 

професій». Цікавими є вправи «Барометр професій», анкетування учнів шкіл 

«Ким ти хочеш бути?». Друкована публікація дуже сучасна, інформативна, 

актуальна, містить вичерпну інформацію про ЗП(ПТ)О. 

Однак, День відкритих дверей – це загальноліцейний захід, тому бажано, 

щоб був один загальний сценарій. 

 

Ужгородське вище комерційне училище КНТЕУ: 

традиційний формат, що передбачає проведення заходу в фойє або на 

спортивному майданчику з виступами директора та заступника директора, але 

вдало доповнена багатим наочним матеріалом (презентації, відео, інфографіка, 

виступ Театру моди). Проведення майстер-класів також сприяє більш глибокому 

зануренню у професії, за якими ведеться підготовка у закладі освіти. 

 

Хустський професійний ліцей: 

сценарій проведення заходу «День відкритих дверей» передбачає 

знайомство з закладом освіти, невелику концертну програму, участь учнівського 

самоврядування, демонстрацію відеоролика про визначні події ліцею,  

ознайомлення з новітнім обладнанням, екскурсію навчальними кабінетами та 

майстернями, однак, не розписано детально, які саме майстер-класи будуть 

демонструватися учням шкіл. 

Сценарій традиційний, не несе елементів новизни. 

 



Міжгірський професійний ліцей: 

захід в традиційній формі в актовій залі з виступами представників 

адміністрації ліцею, майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти, які в 

театралізованій формі знайомлять з професіями, що можна здобути в закладі 

освіти. Позитивним є залучення соціальних партнерів (директора Міжгірської 

районної  філії Закарпатського обласного центру зайнятості, директора 

Міжгірського лісового господарства), це надає можливість учням шкіл зрозуміти, 

що кваліфіковані робітники дійсно затребувані в регіоні. 

 

Перечинський професійний ліцей: 

театралізоване дійство з популяризації професій ліцею, виставка технічної 

творчості тощо. Родзинка конкурсної роботи – використання місцевого діалекту у 

профорієнтаційній роботі. Це не тільки ознайомлення з професіями закладу 

освіти, але й збереження традицій, духовної спадщини народу і фольклору. 

Тячівський професійний ліцей:  

традиційний сценарій проведення Дня відкритих дверей (актова зала, 

виступ директора, майстрів виробничого навчання, ведучих і здобувачів освіти). 

Для ознайомлення з деякими професіями передбачено майстер-класи, але не 

описано, які саме. Для дистанційного знайомства змонтовано відеоролик, в якому 

ліцеїсти розповідають про обрану ними професію. 

Сценарій не містить елементів новизни.  

ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М.Данканича»: 

традиційний формат, коли учнів шкіл збирають у актовій залі й 

розповідають про професії та заклад освіти. Привабливий прийом – запрошення 

представників служби зайнятості, роботодавців, бо вони звернуть увагу молоді на 

актуальність саме робітничих професій, а також дадуть інформацію про 

затребуваність кваліфікованих робітників на ринку праці.  Також вдалим 

доповненням є розроблення та використання інфографіки з кожної професії та 

відеофрагмент про ЗП(ПТ)О. 

ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»: 

звична форму проведення Дня відкритих дверей. Зі сцени розповідають про 

історію закладу освіти, напрями підготовки та особливості професій ліцею, все це 

доповнено відеофрагментами та презентацією. 

У сценарії доступно представлені робітничі професії у традиційній формі. 

ПТУ № 33 смт В.Березний: 

традиційна форма з виступом директора, психолога, майстрів виробничого 

навчання. Позитивним є застосування гумористичної форми, важливою є 

розповідь про переваги професійно-технічної освіти. 



 

 
 


