
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ВПУ №34 м. Виноградів 

_______________ В. П. Гнатківський 

«____» ______________2021 р. 
 

 

ПЛАН РОБОТИ  

Центру Кар’єри ВПУ №34 м. Виноградів  

на 2021-2022 н. р. 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 
Відповідальний Примітка 

1 

Провести семінар - тренінг для 

педагогічних працівників училища 

 з використання сучасних форм і 

методів проведення 

профорієнтаційної роботи серед 

здобувачів освіти ЗЗСО міста та 

району. 

вересень 
практичний 

психолог 

 

2 

Вивчити та  провести аналіз стану 

ринку праці за напрямами 

підготовки кваліфікованих 

робітників в училищі. 

вересень 

заст. директора 

з ВР, старший 

майстер 

 

3 

Співпраця з Виноградівською 

філією Закарпатського обласного  

центру зайнятості, щодо здійснення 

консультативної підтримки, 

інформування здобувачів освіти і 

випускників про наявні вакантні 

робочі місця 

протягом 

року 

заст.директора 

з ВР, старший 

майстер 

 

4 

Провести укладання договорів про 

співпрацю з підприємствами – 

роботодавцями  

потенційними базами практики та  

працевлаштування випускників 

вересень 

заст.директора 

з ВР, старший 

майстер 

 

5 

Оглядові екскурсії на підприємства 

для груп першого курсу 

«Ознайомлення з професією». 

жовтень 

квітень 

заст.директора 

з НВихР 

 

6 
Консультація для здобувачів освіти 

третього курсу «Праця в Україні» 
листопад 

представник 

Центру зайнятості 

 

7 

Індивідуальні консультації 

юрисконсульта на тему: 

«Практичні поради випускникам» 

грудень 
юрист Центру 

зайнятості 

 

8 Поновлення інформації на сайті постійно Головка В. В.  



училища (сторінка «Центру 

кар’єри») 

9 

Організувати та провести  Ярмарку 

професій, предметних тижнів, 

тижнів професій 

Листопад, 

березень, 

травень 

заст.директора 

з НВихР, 

ст.майстер 

 

10 
Моніторинг працевлаштування 

випускників 2020 -2021 н. р. 
жовтень 

заст. директора 

з ВР, ст. майстер 

 

11 

Провести семінар для 

здобувачів освіти на тему: «Сучасні 

технології пошуку роботи» 

січень Гнатківська М.С. 

 

12 
Навчальний тренінг для здобувачів 

освіти «Кар’єрні сходинки» 
лютий 

Практичний 

психолог 

 

13 

Надання індивідуальних 

консультацій щодо проходження 

практики, стратегії пошуку роботи, 

підготовки мотиваційних есе 

(вимоги до резюме, написання 

супровідних листів, підготовка до 

першого інтерв’ю з роботодавцем 

тощо) 

протягом 

року 

Заст. директора 

з ВР, старший 

майстер 

 

14 

Організувати зустріч здобувачів 

освіти з успішними випускниками 

училища. 

протягом 

року 

заступник 

директора з НВихР 

 

15 Тренінг «Бар’єри спілкування». березень 
практичний 

психолог 

 

16 

Майстер-клас для випускників 

ЗЗСО з професій «Тракторист-

машиніст», «Електромонтер з 

обслуговування 

електроустаткування» 

квітень 

заступник 

директора з ВР, 

старший майстер 

 

17 

Ярмарок кар’єри (спільно з 

Виноградівською філією 

Закарпатського обласного Центру 

зайнятості) 

травень 
заступник 

директора з НВихР 

 

18 

«Живе спілкування з професією» 

оглядово − просвітницькі екскурсії 

на  підприємства міста та району  

Жовтень-

квітень 

заступник 

директора з НВихР 

 

19 

Семінар для здобувачів освіти 3-4 

курсів  «Як пройти співбесіду у 

роботодавця» 

лютий 

Викладачі 

української мови та 

літератур 

 

20 

Провести круглий стіл спільно із 

соціальними партнерами із 

залученням широкого загалу 

грудень 

заступник 

директора з ВР, 

спеціалісти Центру 

 



здобувачів освіти, роботодавців та 

підприємців  

зайнятості 

21 

Провести із здобувачами освіти 

освітніх закладів району  та області 

профорієнтаційний тренінг 

«Формула вибору професії» 

січень-

лютий 

заступник  

директора з НВихР, 

практичний 

психолог 

 

22 День відкритих дверей березень 
заступник  

директора з НВихР 
і 

23 

Провести профконсультації щодо 

написання резюме та організації 

проведення співбесід з 

роботодавцями провести зустріч з 

керівниками потужних підприємств 

Берегівського району 

грудень 

заступник 

директора з ВР, 

спеціалісти 

Центру зайнятості 

 

24 

Виготовити профорієнтаційні 

ролики з професій, рекламні 

буклети, календарики , плакати 

листопад 

2021 

заступник 

директора з НВихР. 

керівник гуртка 

 

25 

Години спілкування з учнями: 

-«Стратегія вибору професії», 

-«Різноманіття робітничих 

професій», 

-«Робітнича професія – крок до 

великої кар’єри» 

-«Імідж випускників ПТНЗ» 

 

квітень 

травень 

жовтень 

червень 

практичний 

психолог 

 

26 

Конкурси, спортивні змагання, 

виставки, науково-практичні 

конференції, семінари, круглі 

столи, майстер класи з питань 

профорієнтації професій 

протягом 

року 

заст. директора 

з НВихР 

 

27 

Індивідуальні та групові 

консультації для учнів та 

роботодавців 

Протягом 

року 

практичний 

психолог 

 

28 

Батьківські збори «Аналіз ринку 

праці та попит на робітничі 

професії  в регіоні» 

Протягом 

року 

заст. директора 

з НВихР 

 

39 

Роз’яснювальна робота через 

засоби масової інформації 

(телебачення, радіо, періодичні 

видання, соціальні мережі тощо) 

Протягом 

року 

заст. директора 

з НВихР 

 

 

 

Заступник директора з НВихР     Світлана МІНДАК 


