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Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

Колківське вище професійне училище





Центр професійної кар’єри 
сприяє формуванню ключових 
професійних, комунікативних, 
підприємницьких компетенцій 
учнів, зорієнтованих на сучасні 

стандарти та вимоги ринку праці



Етапи успішної кар'єри

Стаємо 
професіоналами

Реально 
працевлаштовуємося

Проходимо виробничу 
практику

Здобуваємо знання і 
навички

Знайомимось 
з професією



ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

- формування в учнів навичок планування кар’єри, активного 

пошуку роботи та самозайнятості;

- створення банку даних підприємств, установ і організацій 

для проходження учнями виробничої практики та 

працевлаштування;

- укладання договорів між училищем і підприємствами, 

установами та організаціями для проходження учнями 

виробничої практики, а також працевлаштування.



ЗАВДАННЯ

• підготовка учнівської молоді до реалізації професійної кар’єри;
• діагностика та розвиток кар’єрної компетентності;
• навчити учнів бути конкурентноспроможними на ринку праці;
• організовувати виробничу практику;
• сприяти працевлаштуванню випускників;
• проводити  моніторинг попиту на ринку праці фахівців, які готує ВПУ;
• налагодити співпрацю з державною службою зайнятості населення, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 
власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для 
випускників училища;

• інформувати випускників про вакансії, що відповідають їхній фаховій 
підготовці;

• проводити моніторинг працевлаштування та працезакріплення 
випускників училища.



ЦЕНТР ПРОПОНУЄ УЧНЯМ ТА 

ВИПУСКНИКАМ:

• консультації з оформлення документів на виробничу практику;
• пошук підприємств для проходження виробничої практики;
• консультації зі складання аплікаційних документів;
• реєстрацію резюме на сайтах  з пошуку роботи;
• участь у тренінгах з планування кар’єри й ефективного пошуку 

роботи;
• здобути навики самопрезентації та співбесіди з роботодавцем;
• скористатись освітньо-інформаційними ресурсами Центру;
• отримати додаткову освіту у сертифікатних програмах та майстер-

студіях;
• участь у щорічних «Ярмарках кар’єри».



НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

• спільні проекти;

• обмін досвідом 
та навчання 

співробітників 
Центру та учнів.

• база вакансій;

• презентації 
роботодавців;

• Ярмарки кар'єри;

• майстер-класи;

• економічні екскурсії.

• сторінка Центру 
професійної кар'єри 

на веб-сайті 
Колківського ВПУ;

• інформаційні 
матеріали (буклети, 

бюлетені, фото, 
відео).

• консультації;

• тренінги;

• тестування;

• семінари.

Консультаційна 
робота з 
учнями

Інформаційна 
діяльність

Партнерство з 
бізнесом, 
владою, 

громадськими 
організаціями

Співпраця з 
роботодавцями



ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

• ІНФОРМАТОР ЦЕНТРУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

• УСПІШНА ВИРОБНИЧА 
ПРАКТИКА –РЕАЛЬНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• РИНОК ПРАЦІ ВОЛИНІ: 
АКТУАЛЬНО

• ВАКАНСІЇ

• ТРЕНІНГИ

• АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ

• МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

• ЯРМАРОК КАР’ЄРИ

• УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ

• ОСНОВНІ КРОКИ ПОШУКУ 
РОБОТИ



• тести;

• довідники «У світі професій»;

• буклети;

• інформаційні листки;

• база даних про підприємства, організації;

• фільми, мультимедійні презентації.

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



КАБІНЕТ ПРОФКОНСУЛЬТАНТА

• НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

• ДАНІ ПРО НАШИХ ПАРТНЕРІВ

• МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРІВ, 
КОНСУЛЬТАЦІЙ, ТРЕНІНГІВ









СЕМІНАРИ



ЕКОНОМІЧНІ ЕКСКУРСІЇ

Екскурсія на Рівненську АЕС



СПІВПРАЦЯ З ЦЕНТРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ



ОБМІН ДОСВІДОМ



ЗУСТРІЧ З РОБОТОДАВЦЯМИ



УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ

СІМЕЙНІ ДИНАСТІЇ



ТРЕНІНГ «ВЧИМОСЯ САМОРЕАЛІЗОВУВАТИСЬ»



ТРЕНІНГ «КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ»



ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»



ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ І 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ»



ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ


