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              Наші “профродзиночки”      Створено  учнівське інформаційне 
середовище  

Ізмаїльського вищого професійного училища, учасники якого  проводять активну роботу 
з професійної орієнтації,популяризації робітничих професій 

 (конкурс  ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЇ   «МОЯ ПРОФЕСІЯ НАЙКРАЩА!) 
 



ФОТО-КОНКУРС                                                     “МОЯ ПРОФЕСІЯ – 2021” 
//ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КАДР  
НА РОБОЧОМУ МІСЦІ// 



          

             ФОТО-КОНКУРС //ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КАДР НА РОБОЧОМУ МІСЦІ//  





Випуск профорієнтаційних  дайджестів 
(учнівське інформаційне середовище) 



                                    (учнівське інформаційне середовище) 
Випуск профорієнтаційно-інформаційних бюлетенів 



  
 



Профорієнтаційні зустрічі  в Ізмаїльському центрі зайнятості     

                                 з учнями 9-11 класів 

Зустріч з учнями  

Муравлівської школи 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зустріч з учнями  

Старонекрасівської 

школи ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Зустріч з учнями  

Лощінівської школи 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів 



СВЯТКУВАННЯ АНДРІЇВСЬКИХ ВЕЧОРНИЦЬ 

 з учнями ЗОШ № 10 

                 Святкування  

Дня Святого Миколая 

з учнями ЗОШ № 10 

Проведення спільних свят з учнями міських шкіл 



Проведення спільних виховних 

заходів, спортивних змагань з учнями 

міських шкіл  





  Участь у профорієнтаційних заходах управління освіти міста, 

районів, Одеської області. 

 

  Участь у загальноміських заходах, ярмарках професій, 

«Презентаціях навчального закладу», «Презентаціях 

спеціальностей»  

Взаємодія з органами управління освітою, 

                  Державною службою зайнятості,  

                               Центром громадянської освіти ІДГУ,  

                                                СОУП Измаил/Caritas Odessa UGCC 



Святкування  

Дня міста 

Ізмаїл 

«Бессарабська 

юшка» 

Участь у загальноміських заходах   

Акція «Зробимо Ізмаїл чистіше усі      

разом»  



УЧАСТЬ У ЩОРІЧНИХ ЯРМАРКАХ ПРОФЕСІЙ 



Співпраця з Ізмаїльським міськрайонним центром зайнятості 
Тренінг «Я влаштовуюсь на роботу» «ТВІЙ ВИБІР, ВИПУСКНИК » ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ 



Участь в обласних заходах  
Участь у ІІ (обласному ) етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед учнів закладів ПТО  освіти в Одеській області з професії «Кравець» 







Використання друкованої продукції  

- Оголошення  

- Проспекти 

- Плакати 

- Візитівки 

- Флаєри 

- Календарі 

  

 

 

 


