
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 

______________     П.І.Помаран 
 

План діяльності 

Центру розвитку професійної кар’єри  

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у 2018 році 
 

№ 

з/

п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Хто залучений 

до організації та  

проведення 

заходу 
1 Підготовка  та погодження Положення про 

Центр розвитку професійної кар’єри, плану 

діяльності на 2018 рік 

До 16.05.18 Міщенко Н.Г. – 

заст.дир. з НВР, 

Гулак І.В.- 

заст.дир. з НВР, 

 

Гайдук Р.І.- 

зав.практики, 

Радчук Н.А. -

психолог 

 
2 Дослідження ринку праці та ринку освітніх 

послуг 

Постійно Міщенко Н.Г. –  

Гулак І.В.- 

Рукавичка Т.Я. – 

заступники 

директора,  

Гайдук Р.І.- 

зав.практики 

Майстри в/н  

3 Накопичення банку потенційних 

підприємств, організацій, установ для учнів 

і випускників  

Постійно Міщенко Н.Г. – 

заст.дир. з НВР, 

Гайдук Р.І.- 

зав.практики 

Майстри в/н 

4 Проведення анкетування роботодавців щодо 

дослідження якості підготовки випускників 

навчального закладу 

Листопад Міщенко Н.Г. – 

заст.дир. з НВР, 

Гайдук Р.І.- 

зав.практики 

Подоляка О.В.-

ст. майстер, 

майстри в/н 

5 Збір, обробка та внесення інформації до 

бази даних про вакансії робочих місць для 

випускників на підприємствах, організаціях, 

установах 

Протягом 

року 

Міщенко Н.Г. – 

заст.дир. з НВР, 

Гайдук Р.І.- 

зав.практики 

Майстри в/н 

6 Співпраця з центром зайнятості щодо 

здійснення консультативної підтримки, 

інформування учнів і випускників  про 

вакантні місця  на підприємствах, 

організаціях, установах 

Протягом 

року 

Міщенко Н.Г. – 

заст.дир. з НВР, 

Гулак І.В.- 

заст.дир. з НВР 

 

Гайдук Р.І.- 

зав.практики 

7 Профконсультаційний семінар із техніки 

пошуку роботи: «Підготовка резюме» для 

випускників 

Грудень Міщенко Н.Г.-

заст.дир. з НВР 

 

Центр зайнятості 

8 Квест: «Подорож у світ професій» Вересень 

Грудень 

Міщенко Н.Г.-

заст.дир. з НВР 

Центр зайнятості 

9 Круглий стіл: «Поведінка шукача роботи 

очима роботодавця» 

Листопад Міщенко Н.Г. 

заст.дир. з НВР 

 

Гайдук Р.І.-

зав.практики, 

роботодавці, 

майстри в/н  
10 Тренінг з учнями: «Визначаємо свій 

професійний потенціал» 

Вересень Міщенко Н.Г. 

заст.дир. з НВР 

 

Подоляка О.В.- 

ст.майстер, 

майстри в/н 



11 Вікторина з учнями: «Всі професії потрібні-

всі професії важливі» 

Жовтень Гулак І.В. -

заст.дир. з НВР 

Майстри в/н, 

класні керівники 
12 Тренінг з учнями: «Самооцінка і професія»  Травень 

 

Подоляка О.В.- 

ст.майстер 

Майстри в/н 

13 Семінар-бесіда з учнями  випускних груп: 

«Удосконалюй методи пошуку роботи» 

Червень Гайдук Р.І. -

зав.практики 

Майстри в/н 

14 Заняття-тренінги з учнями: 

- Перші кроки до працевлаштування. 

- Мій шанс.  

- Запрограмуй свій успіх. 

- Успішна самопрезентація. 

- Крок за кроком до кар’єрного росту. 

- Оволодіння прийомами подолання 

тривожних ситуацій 

 

 

Травень 

Червень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Радчук Н.А.- 

психолог 

Майстри в/н, 

класні керівники 

15 Заняття з учнями: 

- Як прийняти рішення. 

- Вирішення складних життєвих проблем. 

- Моє працевлаштування. 

- Крок до успішного працевлаштування. 

- Працевлаштування за кордоном: «за» і 

«проти». 

- Подолання конфліктів у колективі 

 

Травень 

Червень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Прокопенко Т.І.- 

соціальний 

педагог 

Майстри в/н, 

класні керівники  

16 Організація зустрічей учнів із 

підприємцями, випускниками навчального 

закладу 

Грудень Гайдук Р.І.- 

зав.практики 

Майстри в/н, 

викладачі 

17 День відкритих дверей Травень Гулак І.В.- 

заст.дир. з НВР 

Педколектив 

18 Екскурсії на підприємства, організації міста 

та району 

Протягом 

року 

Міщенко Н.Г.-

заст.дир. з НВР, 

Гайдук Р.І.-  

зав. практики 

Майстри в/н 

19 Індивідуальні та групові консультації для 

учнів та роботодавців 

Протягом 

року 

Радчук Н.А.- 

психолог  

Майстри в/н, 

класні керівники 
20 Поради юриста: «Юридична допомога – 

запитуйте-відповідаємо» 

Протягом 

року 

Яковець Є.О. – 

юрист  

Майстри в/н, 

класні керівники 
21 Участь у виставках, науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах, 

майстер-класах  з питань профорієнтації, 

працевлаштування випускників 

Протягом 

року 

Міщенко Н.Г. – 

заст.дир. з НВР, 

Гулак І.В.- 

заст.дир. з НВР 

Подоляка О.В.-

ст. майстер, 

майстри в/н, 

викладачі 
22 Організація та проведення ярмарок 

професій, предметних тижнів професій  

Згідно 

річного 

плану 

роботи 

закладу 

Міщенко Н.Г.- 

заст.дир. з НВР, 

Подоляка О.В.- 

ст.майстер 

Давиденко Т.І. - 

методист 

Голови  

метод. комісій,  

майстри в/н, 

викладачі 

23 Висвітлення діяльності Центру в засобах 

масової інформації, на сайті навчального 

закладу  

Постійно Міщенко Н.Г., 

Гулак І.В.- 

заступники 

директора  

Рибкіна В.В.- 

кер.гуртка, 

Гайдук Р.І. –  

зав. практики 

Подоляка О.В.- 

ст.майстер 

 

Заступник директора з НВР                                                          Н.Г. Міщенко  


