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ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр кар’єри ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Центр кар’єри (далі – Центр) створюється при ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» (далі – 

заклад).  

1.2. Координацію діяльності Центру здійснює директор навчального закладу. 

1.3. Структура та чисельність працівників Центру включає заступника директора з 

навчально-виробничої роботи, заступника директора з навчально-виховної роботи, 

старших майстрів, майстрів-профорієнтаторів, інформаційний відділ, керівників гуртків, 

соціально-психологічну службу, представників учнівського самоврядування. 

1.4. Участь та взаємовідносини закладу з іншими зацікавленими організаціями у створенні 

та сприянні діяльності Центру регламентуються відповідними угодами.  

1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України «Про 

освіту», «Про професійно-технічну освіту», Міністерства соціальної політики України, 

іншими нормативно-правовими документами, рішеннями педагогічної ради, Статутом 

закладу та цим Положенням.  

2. Мета діяльності Центру 

2.1. Основною метою діяльності Центру є  створення позитивного іміджу закладу, підняття 

престижності навчання за робітничою професією, формування професійної 

спрямованості учнів, планування кар’єрного розвитку творчої особистості, підтримка 

молодої людини в становленні її як молодого фахівця та надання допомоги учням та 

випускникам закладу у працевлаштуванні. 

 

3. Основні завдання та функції Центру 

3.1. Центр виконує наступні завдання: 

 Вивчення мотивації учнівської молоді до вибору професії (анкетування, бесіди з учнями, 

їхніми батьками, педколективами навчальних закладів). 

 Створення фільмів, відеороликів про навчальний заклад, портфоліо професій. 

 Розробка рекламної продукції (біл-борди, постери, буклети, календарі, тощо). 

 Розміщення профорієнтаційної інформації на сайті училища, у соціальних мережах. 

 Реклама освітніх послуг ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» в ЗМІ та на телебаченні.  

 Постійна співпраця із засобами масової інформації. Участь у передачі «Клуб гурманів» 

на місцевому телебаченні.  

 Профорієнтаційна робота серед молоді і школярів регіону та за його межами (виступи 

перед школярами, їхніми батьками, спільні заходи, вітання зі святами, тощо).  

 Участь у виставках технічної творчості, ярмарках професій в училищі, на рівні міста і 

області.  



 Організація Днів відкритих дверей, Днів кар′єри. Проведення тижнів професій, майстер-

класів із запрошенням учнів шкіл. 

 Запровадження конкурсу «Я –  профі», «Кращий у професії», проведення І етапу і участь 

в обласному етапі конкурсу «Учень року». 

 Використання Книги рекордів училища для підняття престижу закладу і 

профорієнтаційної агітації. 

 Організація та забезпечення функціонування Асоціації випускників училища, створення 

бази даних успішних випускників, організація зустрічей.  

 Консультування абітурієнтів, щодо умов навчання в училищі, проведення психологічних 

тренінгів з метою виявлення нахилів до певних професій.  

 Участь у зборах керівників регіональних підприємств, господарств і фірм із питань 

працевлаштування учнів та проходження практики. Це дозволяє постійно тримати під 

контролем реальні вакантні місця для молоді на ринку праці.  

3.2. Принципи роботи Центру кар’єри ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»: 

- відкритий простір; 

- онлайн-доступ; 

- результативність; 

- зворотній зв’язок; 

- доброзичливість. 

3.3. Переваги Центру кар’єри ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»: 

- доступність; 

- інтерактивність; 

- центр як система створення та розповсюдження інформації щодо розвитку кар’єри; 

- актуальні вакансії на екранах, що розміщено у фойє університету, та на офіційній веб-

сторінці Шосткинського ВПУ; 

- використання сучасних методик підбору претендентів на вакантні посади; 

- координація роботи системи моніторингу розвитку кар’єри випускників; 

- миттєвий документальний супровід досягнутих домовленостей; 

- тренінговий центр для партнерів університету. 

Для учнів: освіта, кар’єра, інформації, консультування. 

Для роботодавців: співпраця, економічне та соціальне партнерство, координація, розвиток. 

3.4. Партнери Центру кар’єри ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»: 

- Центр зайнятості; 

- роботодавці; 

- громадські організації; 

- Департамент освіти і науки Сумської ОДА; 

- НМЦ ПТО у Сумській області; 

- Лабораторія професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

Проект Положення про Центр кар’єри  

розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради  

ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» (протокол від 30.08.2018 №1) 


