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З вересня 2008 року спільно з ТОВ
“ Техсинтез ” було створено 

навчально-виробничий комплекс 

“ПРОФЕСІОНАЛ”
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Центр консалтингу та сприяння 
працевлаштування учнів та випускників 

Криворізького центру професійної освіти 
металургії та машинобудування
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Директор КЦПОММ

Центр консалтингу та сприяння 
працевлаштування учнів та випускників 

КЦПОММ
Керівник центру

Спеціаліст 
з питань 
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практики
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тренінговий
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Працівники Центру

Керівники навчальних 
груп

Учні

Індивідуально
-групова 
робота

•державна служба 
зайнятості;

•підприємства, 
установи, 

організації;
•центральні та 
місцеві органи 

виконавчої 
влади;

•бази практики 
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• співпраця з роботодавцями з питань проходження 

виробничої практики та працевлаштування;

•проведення анкетування роботодавців;

• проведення анкетування учнів за результатами 

проходження виробничої практики;

•залучення роботодавців до участі в

“Днях відкритих дверей”



•проведення тренінгів з самостійного пошуку роботи;

•надання допомоги для ефективної презентації себе на 

ринку праці;

•складання резюме;

•відпрацювання навиків поведінки під час співбесіди з 

роботодавцем тощо.



• аналіз соціально-професійного середовища;

• вивчення та прогнозування кон'юнктури ринку 

праці;

• планування обсягів підготовки робітничих кадрів;

• організація рекламної та профорієнтаційної 

діяльності для стимулювання набору абітурієнтів
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Спеціалісти-консультанти консалтингового 
центру 

Керівник координаційної ради центру 
консалтингу, заступник директора з 
навчально-виробничої частини, 

Керівник служби мобільності, методист 
КЦПОММ



*

Схема роботи                                                                

Криворізького центру 

професійної освіти металургії 

та машинобудування

з формування професійної 

мобільності учнів

(за Сушенцевою Л.Л., 

канд. пед. наук, докторанта 

Інституту ПТО НАПН України)
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8 академій:

* академія ІТ користувачів                 

* - академія ОП і здоров’я

* - академія бізнес-управління

* - академія виробництва

* - академія менеджменту

* - академія Внутрішніх тренерів

* - академія іноземних мов

* - онлайн-академія та навчальний центр робітничих 
професій
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Відкриття 
онлайн-курсів КАМПУС+ 

на базі КЦПОММ
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ПЕРЕВАГИ онлайн-курсів КАМПУС+
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Університет АрселорМіттал
Кривий Ріг - Онлайн Академія – КАМПУС+

сьогодні



Десятиріччя реалізації проекту «Центр консалтингу та 
сприяння працевлаштування учнів та випускників КЦПОММ»



Десятиріччя реалізації проекту 
«Центр консалтингу та сприяння 

працевлаштування учнів та 
випускників КЦПОММ»

Проект 
«Навігатор КЦПОММ»

Затверджено:
В. о. директора ДНЗ  КЦПОММ 

_________ Горб Г.Г.

Пілотний проект створення
волонтерського загону «Навігатор 

КЦПОММ»
щодо підвищення престижу робітничих 

професій 
Криворізького центру професійної освіти 

металургії та машинобудування
терміни реалізації: 2017-2020 рр.
(з коригуванням в ході реалізації)

Прийнято:
Педагогічна рада

Протокол № 30 від серпня 2017р.



Десятиріччя реалізації проекту «Центр консалтингу та 
сприяння працевлаштування учнів та випускників КЦПОММ»

«Місто професій»  (м. Кривий Ріг, жовтень 2017р.) 



Навчайтесь і на досягнутому 
не зупиняйтесь
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