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План роботи

Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу учнівської молоді

Лозівського центру професійної освіти Харківської області

на 2022-2023 навчальний рік

Завдання:

1. Формування професійно важливих якостей особистості майбутнього робітника,
його адаптація до сучасних вимог ринку праці (формування кар’єрних компетенцій),
забезпечення їх високого рівня професіоналізму.

2. Інформаційно-консультативна підтримка молоді у започаткуванні власної
справи (формування підприємницьких компетенцій).

3. Формування професійних і особистісних якостей, навичок, способів і стратегій
професійної культури людини.

4. Допомога в адаптації молодого фахівця на першому робочому місці.
5. Сприяння працевлаштуванню випускників.
6. Аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює

освітній заклад.
7. Налагодження співпраці з Державною службою зайнятості населення,

підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, які
можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.

8. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами
виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами (роботодавцями)
щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх
послуг.

9. Здійснення консультаційної підтримки, інформування здобувачів освіти і
випускників центру про вакантні місця на підприємствах, що відповідають їх фахової
підготовці, про основні тенденції локального ринку праці, вимоги роботодавців до
шукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації, зокрема на сайті Центру кар’єри за технічної підтримки сайту Міського
центру зайнятості.

10. Консультування психолога та юриста, фахівців служби зайнятості та надання
інформації про права та обов’язки молоді, проведення роз’яснювальної роботи щодо
нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових
відносин.

11. Допомога в оволодінні навичками пошуку роботи.
12. Формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки.



13. Допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі забезпечення
відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці.

14. Розширення спектру методів пошуку роботу та підвищення
конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

15. Координація отримання додаткової освіти на майстер-класах, бізнес-
тренінгах, сертифікатних програмах, проектах щодо соціальної підтримки здобувачів
освіти.

16. Підтримка у написанні власних резюме (в тому числі за європейськими
стандартами), створення, наповнення і актуалізація бази даних резюме здобувачів
освіти і випускників центру та інформаційна підтримка процесу рекрутингу.

17. Організація ярмарок кар’єри, професіографічних екскурсів, презентацій
роботодавців для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа випускників
навчального закладу. Забезпечення можливостей безпосереднього спілкування з
роботодавцями.

1. ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

№
з/п

Термін
виконанн
я

Завдання та зміст
діяльності

Відповідальні
за виконання Учасники

1 Протягом
року

Консультації щодо
спільного
проведення
тренінгів з
профорієнтації
серед учнів
ЗОШ ОТГ та
району

Психолог Педагогічні
працівники
центру

2 Протягом
року

Участь у
виставках технічної
творчості

Керівники гуртків
технічної творчості

Здобувачі
освіти

3 Вересень-
жовтень

Індивідуальне
тестування з
професійної
підготовленості
майбутніх
кваліфікованих
робітників

Психолог
керівники груп

Здобувачі
освіти
1 курсу

4 Вересень

Година
професійного
спілкування на
тему «Соціальна
робота з
учнівською
молоддю та
майбутніми
випускниками для
сприяння

Заступник директора з
НВР
Романенко Р.М.
керівники груп

Здобувачі
освіти,
педагогічні
працівники



закріпленню на
першому робочому
місці»

5 Листопад

Спільний захід з
Міським центром
зайнятості «Парад
робітничих
професій»

Заступник директора з
НВирР Романенко Р.М.
голови методичних
комісій

Учні ЗЗСО
міста,
спеціаліст
Міського
центру
зайнятості,
представники
підприємств-
соціальних
партнерів

6 Жовтень

Психологічний
тренінг «Обличчя
сучасного
робітника»

Психолог
Здобувачі
освіти центру І
курсу,
керівники груп

7 лютий

- Конкурс
профмайстерності;
- Олімпіада з
спецтехнології;
- Круглий стіл
«Новітні виробничі
технології в галузі»
- Конкурс
проектів «Цікаві
факти з життя та
діяльності династії
вчених-зварників
Патонів»

Викладачі спецдисциплін
керівники груп

Здобувачі
освіти центру І
- ІІІ курсу, учні
ЗЗСО міста та
ОТГ

8 Листопад-
грудень

- Відеолекторій
«Презентація
соціальних
партнерів»
- віртуальна
екскурсія закладам
и харчування
області;
- круглий стіл
«Професія в
особах»;
- виставка технічної
творчості робіт
учнів х професії
«Кондитер»

Начальник відділу кадрів
ТОВ « ЛКМЗ»
Голови методичних комісі
ї
педагогічні працівники

Здобувачі
освіти центру І
- ІІІ курсу, учні
ЗЗСО району



2. ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ

Завдання:

Вивчення і розвиток професійно важливих якостей в процесі навчання.

Активізація готовності здобувачів освіти до постійного підвищення
загальноосвітнього та професійного рівня, реалізації свого особистісного потенціалу,
здатності до саморозвитку.

Формування вмінь і навичок ділового спілкування, в тому числі співпраці в
команді.

Формування здатності до роботи з різноманітними джерелами інформації (її
пошук, обробка, зберігання, реалізація).

Виховання вміння учнем діяти і приймати відповідні рішення в нестандартних
ситуаціях,здатності до критичного мислення, самоуправлінням своєю діяльністю.

№

з/п

Термін

виконання
Завдання та зміст діяльності Відповідальні за виконанняУчасники

1
Протягом

року

Тренінги спільно зі спеціалістами служби
зайнятості:
-вміння аналізувати ситуацію на ринку праці;
-вміння планувати та будувати свою
професійну кар’єру;
-вміння адаптуватися на новому робочому
місці;
-вміння заключати контракт з роботодавцем;
-навички пошуку роботи.

спеціаліст міського центру
зайнятості,
соціальний педагог

Здобувачі
освіти центру
випускних груп

2 Жовтень Консультативна зустріч «Молодь і
профспілки» соціальний педагог Здобувачі

освіти центру

3 Березень

Зустріч випускників освітнього закладу з
роботодавцями «
Особливості працевлаштування випускників

ПТНЗ»

Заступник директора з
НВирР

Романенко Р.М.керівник
груп

Учні випускних
груп

4 Червень Свято «Посвята в робітничий клас»

Заступник директора з
НВирР,
старший майстер ,керівники
груп

Учні випускних
груп

3. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

Завдання:
Виховання у здобувачів освіти любові до праці ,

глибокої поваги до людей – трударів.



Забезпечення формування знань серед випускників шкіл про світ професій в
ліцеї,інформування про умови навчання.

Виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків
активної трудової діяльності.

Виховання у здобувачів освіти потреби існування, самоутвердження і
взаємодії в суспільстві та природному середовищі.

Виховання конкурентоспроможного господаря своєї землі,
здатного творчо мислити,
усвідомлювати свою належність до сучасної цивілізації , чітко орієнтуватися в
реаліях і перспективах життя,
глибоко розуміти традиції та соціокультурні цінності українського народу ,
бути спадкоємцем і продовжувачем національних трудових традицій.

Виховання поваги і любові до праці, дисциплінованості, бережливого
ставлення до суспільної і приватної власності, розвиток діловитості і
підприємництва , участь у відновленні народних ремесел і промислів.

Формування свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і
суспільства, готовності до життєдіяльності та праці в умовах ринкових відносин;
закріплення інтересу до обраної професії.

Забезпечення виконання державного замовлення з прийому молоді на
навчання; піднесення іміджу центру, підвищення рівня підготовки робочих кадрів
для агропромислового комплексу, інформування випускників шкіл міста та ОТГ,
їх батьків, громадськості про освітню діяльність центру.

№

з/п

Термін

виконання
Завдання та зміст діяльності Відповідальні за виконан

ня Учасники

1 Жовтень Виховний захід «Вибір майбутньої
професії» Старший майстер

Учні ЗЗСО
міта та
ОТГ

2 Лютий
Профорієнтаційний захід «Професія – не
тільки діяльність, а й сфера прояву
особистості»

Бібліотекарі центру Учні ЗЗСО
міста та
ОТГ

3 Січень Круглий стіл «Обираєш професію –
обираєш долю»

Голови МК, старший
майстер

Учні ЗЗСО
міста та
ОТГ

4 Березень Профорієнтаційне заняття з елементами
тренінгу «У світ професій – за компасом»

Голови методичних комісії Учні ЗЗСО
міста та
ОТГ

5 Квітень Свято «День відкритих дверей»

Заступник директора з
НВирР Романенко Р.М.,
старший
майстер, педагогічні
працівники

Учні ЗЗСО
міста та
ОТГ

6 Березень-
травень

Цикл профорієнтаційних занять з
елементами тренінгу

Психолог,педагогічні
працівники

Учні ЗЗСО
міста та



- «На порозі професійного вибору»
- «Як правильно обрати професію»
- «Карта життя: самостійний вибір
майбутньої професії»
- «Свідомий вибір професії»

ОТГ

Заст.директора з НВР Р.РОМАНЕНКО


