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Навчальний тренінг 
«Ефективна організація роботи в Центрах кар’єри» - перший 

крок до створення центрів кар’єри на базі ПТНЗ
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 Тривалість: п’ять днів. 
 Тренери: Василь Кашевський, Руслана Стасюк, співробітники 

Волинського ресурсного центру.
 Учасники: працівники ПТНЗ області, відповідальні за подальше 

функціонування центрів кар'єри на базі навчальних закладів, 
методист НМЦ ПТО в якості обласного координатора. 

 Розглянуті питання: стандарти та концепція діяльності центрів 
кар’єри на базі ПТНЗ, сучасні інструменти профорієнтаційної 
роботи, алгоритм вибору професії, методи розвитку 
комунікативних навичок молоді на ринку праці, механізми 
пошуку роботи, правові аспекти працевлаштування тощо.

 Форми роботи: лекції, діалоги, ділові ігри «Співбесіда», 
«Публічний виступ», «Дебати», робота в групах, обговорення та 
самоаналіз проведених вправ. 

Методика  проведення навчального тренінгу
«Ефективна організація роботи в Центрах кар’єри»



Карта центрів кар'єри ПТНЗ Волині

 Перший на Волині центр 
професійної кар’єри 
створено на базі 
Колківського ВПУ              
23 червня 2016 року. 

 Станом на 01.11.2017р. у 
Волинській області 
створено 14 центрів 
кар’єри на базі 19 
закладів професійної 
освіти ─ 74% від загальної 
кількості ПТНЗ.



 Колківське вище професійне училище ─ експериментальний 
навчальний заклад всеукраїнського рівня з теми 
«Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування 
Центру професійної кар’єри у професійно-технічному 
навчальному закладі» (наказ МОН України від 08.06.2017 року)

 З 2016 року Колківське ВПУ співпрацює з Лабораторією 
професійної кар’єри Інституту ПТО НАПН України в рамках 
експериментального дослідження за темою «Проектування 
системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-
технічних навчальних закладів».

Експериментальне дослідження у Волинській області з 
формування кар’єрних компетентностей учнів ПТНЗ



Результати досліджень будуть використані для створення, 
методичного супроводу функціонування Центрів професійної кар’єри
учнівської молоді у закладах професійно-технічної освіти, забезпечення 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до вибору й успішного
розвитку професійної кар’єри в умовах динамічного ринку праці.

Експериментальне дослідження у Волинській області з 
формування кар’єрних компетентностей учнів ПТНЗ



Партнери 
створення та функціонування центрів кар’єри ПТНЗ

 управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА 
http://www.uon.voladm.gov.ua

 НМЦ ПТО у Волинській області http://nmc-pto.volyn.ua
 Центр зайнятості http://www.dcz.gov.ua/vol
 Роботодавці
 Громадські організації
 Структурні підрозділи з професійного росту студентів при ВНЗ;
 Волинський ресурсний центр http://www.vrc.rv.ua
 Лабораторія професійної кар'єри Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України                                                 
http://ivet-ua.science/labs/prof-career

http://www.uon.voladm.gov.ua/
http://nmc-pto.volyn.ua/
http://www.dcz.gov.ua/vol
http://www.vrc.rv.ua/
http://ivet-ua.science/labs/prof-career


 Положення про Центр кар’єри ПТНЗ розробляється і
затверджується навчальним закладом.

 Проект Положення про Центр кар’єри ПТНЗ :
 розроблений творчою групою з профтехосвітян області під

керівництвом обласного координатора;
 розглянутий та затверджений на Навчально-методичній раді

при НМЦ ПТО у Волинській області;
 розміщений в розділі «Центр кар’єри ПТНЗ» на сайті НМЦ

ПТО.
 За основу взяте Типове положення про підрозділ вищого

навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників (наказ МОН України від 27.04.2011 р.
№404; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня
2011 р. за № 596/19334).

Положення про Центр кар’єри ПТНЗ – основний 
документ, що регламентує його діяльність



Завдання Центру кар’єри ПТНЗ

 Основне завдання Центру кар’єри ПТНЗ:
 сприяти професійному становленню майбутнього 

кваліфікованого робітника, 
 формувати середовище для підтримки активного вибору й 

планування професійної кар’єри учнів і випускників, 
 спрямовувати майбутніх фахівців до активного пошуку роботи, 
 надавати допомогу у працевлаштуванні. 

 Центр кар'єри ПТНЗ ─ структура, яка акумулює в собі всі 
доступні можливості і методи для того, щоб випускник 
навчального закладу зміг повністю себе реалізувати в 
професійному напрямку, побудував успішну кар’єру і 
знайшов своє «місце під сонцем» на ринку праці. 



Пропоновані назви підрозділу ПТНЗ  щодо сприяння 
працевлаштуванню учнів і випускників:

Центр кар’єри

Центр професійної кар’єри

Центр планування кар’єри

Центр розвитку кар′єри

Центр професійного розвитку…



Кадровий склад центру кар’єри ПТНЗ:

 Начальник центру (керівник)

 Професійний консультант центру (провідний 
фахівець з питань працевлаштування)

 Психолог

 Юрист

 Бізнес-консультант (викладач основ 
підприємницького успіху)



Основні нормативні документи, 
які регламентують роботу центру кар’єри ПТНЗ:

 Наказ про створення 
Центру кар’єри на базі 
ПТНЗ

 Положення про Центр 
кар’єри  

 План роботи на рік (по 
розділах)

 Звіт про роботу за рік



Напрямки роботи центру кар’єри ПТНЗ:

На даному етапі розглядається можливість залучення «під опіку» 
центрів кар’єри  дорослих осіб з числа незайнятого населення.

допомога учням та 
випускникам у пошуках 

роботи

інформаційно-
консультативна підтримка 
молоді у започаткуванні 

власної справи

допомога в профорієнтації 
учнів шкіл

формування якостей 
молодого фахівця, його 
адаптація до сучасних 

вимог ринку праці



«Не шукай робоче місце, а створи його собі сам» ─ 
формування підприємницьких компетенцій учнів ПТНЗ

 навчальні семінари для викладачів економіки по формуванню
підприємницьких компетенцій учнів;

 активна самоосвіта, зокрема, проходження відкритих он-лайн
курсів із циклу «Підприємництво» на платформі «Prometheus»;

 участь в українсько-польському проекті «Активна молодь на
ринку праці ─ підвищення якості професійного та
підприємницького навчання в українських навчальних закладах
з використанням методів моделювання»;

 розроблені заходи щодо формування підприємницьких
компетенцій учнів ПТНЗ Волині на 2016-2017 та 2017-2018
навчальні роки;

 питання «Формування підприємницьких компетенцій учнів»
винесено на Навчально-методичну раду НМЦ ПТО.



Участь в конкурсі “Юніор бізнесу”

2016 рік – проект Агрооселя
“Соколище”, Старовижівський
професійний ліцей, Волинська

область (тренер-опікун Погоріла
Тамара) – 4 місце

2017 рік – проект Smart
cookies, Любомльський
професійний ліцей, Волинська
область (тренер-опікун
Оксана Мохнюк) – вихід у 
фінал



«Не шукай робоче місце, а створи його собі сам» ─ 
формування підприємницьких компетенцій учнів ПТНЗ

 ВРЦ в 2016 році організовано тренінг з методики навчання 
підприємництву для викладачів економіки ПТНЗ Волині в рамках 
проекту ЄС. 

 Розроблено серію відеороликів на допомогу                                             
молоді в започаткуванні власної справи.

 Випущено посібник.



Інформаційне наповнення центру кар’єри

 Порадник для учнівської молоді "Самостійний пошук роботи" 
 Поради щодо написання резюме (зразки складених резюме, 

оригінальних резюме, європейського зразка т.ін) 
 Поради для ефективного пошуку роботи 
 Бази даних щодо вакансій
 Список сайтів щодо працевлаштування
 Поради щодо проходження співбесіди 
 Поради щодо адаптації молодого фахівця                                        

на першому робочому місці 
 Матеріали щодо розвитку підприємницьких                       

компетенцій учнівської молоді, посібник                                
«Конспекти занять з розвитку підприємництва»

 Матеріали тематичних заходів                                                  
(тренінгів, семінарів, круглих столів) і т.п.



Матеріально-технічне забезпечення

 куточок (кабінет) професійного 
консультанта, обладнаний:
 офісною, комп’ютерною технікою 

з доступом до мережі Інтернет, 
 стендами, плакатами, 
 довідково-інформаційною 

літературою, 
 столами, стільцями тощо. 

 В багатьох закладах 
“приміщення” Центрів кар’єри 
облаштовані безпосередньо у 
холі – вільний доступ для учнів і 
всіх бажаючих.



Центри кар'єри ПТНЗ Волині



Роль методичного центру 

 інформаційна підтримка, 
 консультування, 
 розробка методичних рекомендацій для функціонування центру 

кар’єри ПТНЗ, зокрема, проекту Положення
 моніторинг діяльності 

Окремий розділ 
«Центр кар’єри 
ПТНЗ» на сайті 
НМЦ ПТО у 
Волинській області:

Головна » Інноваційна 
діяльність » Центр 
кар’єри ПТНЗ



Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти у Волинській області 

 Адреса Інтернет-ресурсу: http://www.profterminal.volyn.ua.  
 Термінал надає значну допомогу абітурієнтам в виборі майбутньої 

професії та навчального закладу, а також буде цікавий всім, хто 
прагне стати кваліфікованим робітником нині або в майбутньому. 

 Розміщена інформація про пріоритетні напрямки розвитку районів 
області, робітничі професії, підготовка з яких здійснюється на Волині, 
відомості про ПТНЗ державної форми власності. 

 Статистика переглядів (більше 40000) свідчить про доцільність і 
потрібність такого ресурсу. 

 В 2017 році ресурс був оновлений новими цікавими 
матеріалами з профорієнтації, он-лайн 
профорієнтаційними тестами, формами                       
бліц-опитування та зворотнього зв’язку тощо. 

 Здійснена інформаційна підтримка Терміналу в рамках 
німецько-українського проекту  «Партнерство в 
сфері професійно-технічної освіти в Україні»

http://www.profterminal.volyn.ua/


http://www.profterminal.volyn.ua

http://www.profterminal.volyn.ua/


Досвід колег з питання проблематики кар’єрного 
зросту молоді:

 науково-практичний вебінар Лабораторії професійної кар’єри Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України «Онлайн-консультування з 
розвитку професійної кар’єри: зміст, технології, проблеми і 
перспективи» (28 квітня 2016 року, м.Київ);

 Перший Національний кар’єрний Форум (06 червня 2017 року, м.Київ, очно та 
дистанційно) за участю Віце-прем’єра Міністра України Павла Розенка, на якому 
вперше було піднято питання системного розвитку людського капіталу в Україні;

 Всеукраїнський вебінар-презентація просвітницької програми щодо 
сприяння успішному працевлаштуванню учнів ПТНЗ «Від мрії до 
реальності» (22 червня 2017 року, м.Миколаїв), організований НМЦ ПТО у 
Миколаївській області;

 круглий стіл в режимі он-лайн «Кар’єрне консультування учнівської 
молоді у постіндустріальному суспільстві» (25 травня 2017 року, м.Київ), 
організований Лабораторією професійної кар’єри Інституту ПТО НАПН України;

 заходи проекту «День кар'єри «PROFІT DAY», реалізованого Всеукраїнською 
молодіжною організацією «Молодіжний центр працевлаштування» за підтримки 
Міністерства молоді та спорту України (13 жовтня 2016 року, 17 травня 2017 
року, м.Луцьк). Головна мета заходу – впровадження ефективного механізму 
налагодження діалогу між роботодавцями та шукачами роботи, вирішення 
проблеми працевлаштування. 



Корисні та цікаві ресурси

 http://kariera.in.ua/ «Вибір професії та пошук роботи» − безліч корисних
матеріалів щодо діяльності Центру кар’єри на базі професійно-технічного
навчального закладу

 http://profitday.info/ − сайт проекту «День кар’єри «PROFIT DAY», що
призначений для тих, хто шукає можливості працевлаштування чи бажає
визначитись із майбутньою роботою;

 http://proforientator.info/ Proforientator.info – допомога у виборі професії;
 http://i-go-go.com.ua/rabota/ − розважально-освітній анімаційний серіал

«Пошук Роботи» готує здобувача до успішного проходження співбесіди, і
в підсумку отримання ідеальної роботи.

http://kariera.in.ua/
http://profitday.info/
http://proforientator.info/
http://i-go-go.com.ua/rabota/
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