
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА 
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НАКАЗ 

 

04 січня 2021 р.    Виноградів     № 3 
 

Про створення та забезпечення 

діяльності Центру кар’єри 

ВПУ № 34 м. Виноградів 

 

Відповідно до Концепції реформування професійної освіти України, 

схваленої колегією Міністерства освіти і науки України 22 травня 2018 року, 

встановлення співпраці із роботодавцями, інформаційного сприяння 

працевлаштування випускників училища та проведення профорієнтаційної 

роботи із здобувачами освіти загальноосвітніх закладів району та області для 

вдосконалення системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування 

молоді і дорослого населення. 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити Центр кар’єри ВПУ №34 м. Виноградів для роботи у 2020-2021 

навчальному році у такому складі:  

- Брич Іван Денисович – в.о. заступника директора з НВР; 

- Міндак Світлана Олексіївна – заступник директора з НВихР; 

- Міщенко Павло Петрович – старший майстер; 

- Фегер Віра Тихонівна – методист; 

- Гусак Андріана Павлівна – майстер виробничого навчання, керівник 

гуртка “Медіаграмотність”; 

- Григанич Наталія Степанівна – викладач спецдисциплін; 

- Лацканич Лілія Вікторівна – майстер виробничого навчання; 

- Варга Олена Юріївна – практичний психолог; 

- Гук Наталія Зіновіївна – заступник начальника відділу активної підтримки 

безробітних  Виноградівської філії Закарпатського обласного центру 

зайнятості (за згодою); 

- Гальмаш Андрій – голова учнівської Ради училища; 

- Головка Володимир Володимирович – лаборант, відповідальний за 

інтернет ресурс. 
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2. Затвердити  Положення про Центр  кар’єри ВПУ №34 м. Виноградів 

(Додаток 1). 

3. Членам Центру керуватися у роботі  Положенням  про Центр кар’єри  ВПУ 

№34  м. Виноградів. 

4. Брич І.Д. – в.о. заступнику директора з навчально-виробничої роботи, 

Міндак С.О. – заступнику директора з виховної роботи до 11.01.2021 р. 

розробити  та подати для  затвердження План роботи Центру кар’єри на 

2020–2021 н. р. 

4.1. Розподілити обов’язки членів робочої групи Центру та координувати їх 

виконання. 

5. Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

 

Директор училища     Володимир ГНАТКІВСЬКИЙ 
 


