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Опис:

Змістовне дозвілля в позашкільний та канікулярний час науково-
профорієнтаційного спрямування для учнів 8-11класів, що дає
можливість ознайомитись з різноманітними спеціальностями (ІТ,
інженерно-технічними, гуманітарними та ін.), отримати
практичний досвід і можливість професійного самовизначення.
Основні формати: лекторії, майстер-класи, екскурсії до ВНЗ з
можливістю інтегрування учнів у науково-лабораторний та
студентський простір із наданням інформаційно-консультативної
підтримки ВНЗ.



Проблема:
• Стрімка трансформація професій, компетенцій та 

навичок, що диктуєтеся сучасним технологічним 
розвитком суспільства потребує всебічної допомоги  
для майбутнього самовизначення учнів. 

• Недостатня підтримка ЗНЗ у науково-
профорієнтаційної роботі (відсутність методичного, 
матеріально-технічного забезпечення та ін.).

• Брак центрів науково-профорієнтаційного 
спрямування для учнів з інтегрованим підходом 
знайомства зі спеціальностями.

Хімік, Біолог



Але рішення є:
Центр науково-профорієнтаційної освіти з
інтегрованим підходом, тобто надати підліткам
можливість відвідати навчально-лабораторні і
студентські локації ВНЗ, прослухати цікаві сучасні
лекторії, відвідати майстер-класи, денні табори
(під час канікул). Це дозволить учням змістовно
проводити вільний час, наглядно ознайомитись з
різними спеціальностями, допоможе
орієнтуватися у тенденціях професій сучасності
та майбутнього, зробити свідомий вибір.



Ключові показники оцінки результату проекту 

Кількість проведених заходів (літні школи, лекції, екскурсії і т.п.). 
Кількість відвідувачів центру та його заходів. 
Кількість позитивних відгуків і рекомендацій у соцмережах та ЗМІ. 

Соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність

Допомога з професійним самовизначенням, забезпечення 
змістовного позашкільного та канікулярного часу для учнів. 
Загальнодоступність подій забезпечується комунікацію із 
ЗНЗ та через соцмережи. Кількість відвідувачів залежить 
від місця проведення - від десятків (наприклад: науково-
популярні лекторії, майстер-класи) до кількох тисяч –
фестивалі та масові заходи.



Свідомий профвибір мотивує якісне навчання та вчасну підготовку
кваліфікованих кадрів за обраним фахом, формує суспільство
професіоналів, що здатні розвивати країну та є платниками податків до
бюджету. Сприяє зменшенню кількості "втрачених" фахівців, що
отримали вищу освіту, але працюють не за фахом. Проект безкоштовний
та може бути самоокупним за рахунок спонсорської допомоги.

Бюджетна ефективність проекту

Інноваційності проекту

Проект створює інноваційний підхід,
щодо вирішення проблем
профорієнтаційної освіти у вигляді
інтегрування учнів у науково-
лабораторний та студентський простір із
залученням всебічної інформаційно-
консультативної підтримки ВУЗу.



Орієнтовний план заходів з реалізації проекту

• Грудень 2020р.

Термін реалізації проекту

1. Формування команди з відповідальними
за напрями (комунікація та інформ-ресурс;
ментори-куратори груп; господарчо-
економічний)

2. Підготовка приміщення центру.
3.  Розробка розкладу і плану подій. 
4.  Поширення інформації та реєстрація учнів.
5.  Робота центру «РROFLAB» - грудень 2020 
(пілотний проект – червень 2020).



«PROFLAB» простір - можливо так…



Ми можемо це здійснити, тому що:
• КПІ ім. Ігоря Сікорського – один з найбільших ВНЗ України, що створює

унікальну можливість учням дізнатися про різні професійні напрями
(ІТ; інженерно-технічні; гуманітарні та ін.) з цікавими лекціями,
екскурсіями на факультети/інститути, заняттями та майстер-класами,
тренінгами, іграми для змістовного дозвілля.

• Заплановано тісну співпрацю з Київською МАН та ВНЗ Києва (НАУ,
КНЕУ, НМУ ім. О.О. Богомольця та ін.) щодо спільних науково-освітніх
проектів.

• Зручне розташування (м. Політехнічний інститут), розвинута
інфраструктура, безпечний кампус-простір, спортивна база та ін.
фактори створюють умови для цікавого та змістовного дозвілля
учнівської молоді у канікулярний і позашкільний час.

• Ми віримо в наукове майбутнє України і вашу підтримку.



«PROFLAB» - від мрії до професійного 
успіху!


