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Успішний професійний розвиток та 
вдалий кар’єрний ріст молодої людини 

залежить від правильного вибору 
майбутньої професії

Проблема: лише близько 14% випускників

ЗЗСО здобувають професійну освіту

Професійна

освіта сьогодні –

успішна кар’єра

завтра!

Рішення: популяризація професійної освіти та
усвідомлений вибір затребуваної професії



Траєкторія професійної кар’єри

10.01.2020

Кар'єрний ріст

Пошук роботи, 
працевлаш-

тування

Вступ, 
здобуття 

освіти

Вибір 
професії та 

закладу

ВІРНО ПРОВЕДЕНА ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА

ВДАЛИЙ ВИБІР ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ЯКІСНИЙ, РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ КАР'ЄРИ: ДОПОМОГА, 

КОНСУЛЬТУВАННЯ…
ЗДОБУТТЯ ДОСВІДУ, ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ…



Профорієнтаційний 
проєкт 

«Від мрії до дії»

 Проєкт розроблений на 2019-2022 роки

 Мета: створити в ЗП(ПТ)О чітку систему

роботи з професійної орієнтації

населення за змістовими напрямками:

 професійної інформації, 

 професійної консультації, 

 професійного відбору та адаптації.



Робітник – це звучить гордо!



Профорієнтаційні заходи для дітей



Фестиваль «Заяви про себе і свою професію»



Свято «ВолиньFEST-2021»



Профорієнтаційні 
тренінги 

«Моя професія –
мій вибір»

 Обласний збірник «Проєкти програм профорієнтаційних тренінгів з
популяризації робітничих професій». 

 Збірник «Профорієнтаційних тренінги з популяризації робітничих
професій» за матеріалами регіональних НМЦ ПТО України.



Інформаційні 
буклети з 

професійної 
орієнтації та 

побудови кар’єри



Профорієнтаційний 
термінал 

НМЦ ПТО у 
Волинській області 

http://www.profterminal.volyn.ua

 Термінал надає допомогу абітурієнтам в виборі майбутньої професії та закладу освіти. 

 За час функціонування (2014-2021 роки) статистика переглядів становить понад 85000.

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


 Інформаційна продукція, виготовлена в рамках
німецько-українського проекту «Партнерство у
сфері професійно-технічної освіти в Україні»



 Рубрики «Профорієнтація», «Вступ-

2021», «Абітурієнту», «Вступнику», 

«Наші професії», «Центр кар’єри» з

інформацією профорієнтаційного змісту. 

 доповнені онлайн матеріалами, 

формами зразків онлайн заяви на вступ, 

онлайн анкетами абітурієнта, 

рекламними фото- та відеороликами, 

інформативними повідомленнями

«Інформація про вступ» і т.п.

Профорієнтація на сайтах ЗП(ПТ)О



 В травні-серпні 2021 року посилилась активність використання соцмереж

 Розміщено в соціальних мережах серію публікацій, відео на тему: «Чому я

обрав цю професію?», «Екскурсія закладом», «Запрошуємо на навчання» тощо.

Популяризація ПТО через соціальні мережі



Центри 
професійної кар'єри 

на базі ЗП(ПТ)О

 В усіх закладах П(ПТ)О Волині створено центри професійної кар’єри, одним з напрямків
діяльності яких є профорієнтаційний. 

допомога учням та випускникам
ЗП(ПТ)О у пошуках роботи та

працевлаштуванні

інформаційно-
консультативна

підтримка молоді у
започаткуванні
власної справи

допомога в профорієнтації населення, 
популяризація робітничих професій –

«профорієнтація на робітничі
професії»

формування якостей
молодого фахівця, 
його адаптація до
вимог ринку праці



 Терміни (етапи) проведення

тестування, опитування:

 І етап – до та під час вступної

кампанії для визначення

схильності до тієї чи іншої

професії, можливості

коригування вступу.

 ІІ етап – в ЗП(ПТ)О для

визначення рівня

сформованості кар'єрних, 

підприємницьких

компетенцій та їх корекції.

Профорієнтаційне та кар'єрне тестування



Профорієнтаційна робота центру професійної кар’єри Колківського центру ПО

ЕКОНОМІЧНІ ЕКСКУРСІЇ  «ОДИН ДЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ»



Профорієнтаційна робота центру професійної кар’єри Колківського центру ПО

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ УЧНІВ ШКІЛ



Прогнозування успіху випускників (Володимир-Волинський центр ПО)



 Спільні профорієнтаційні заходи для здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. 

 проведено 153 заходи:

 тренінги «Побудова кар’єри і професійний ріст», 

 засідання профорієнтаційного клубу, 

 профорієнтаційні уроки та консультації, 

 ярмарки кар’єри, презентації роботодавця, ярмарки вакансій,

 дні кар’єри та відкритих дверей, 

 профорієнтаційні групові заходи, професіографічні екскурсії, 

 семінари для педагогів та молоді.

 участь взяли 4182 учнів, 233 педагогів, 49 соціальних партнерів, 24 роботодавці. 

Співпраця з службами зайнятості Волині





Всеукраїнський 
конкурс професійної 

майстерності 
«WORLDSKILLS 

UKRAINE»

 Учнівська молодь ЗП(ПТ)О Волині активно та успішно залучається до участі в

обласних, всеукраїнських та міжнародних фахових конкурсах.



Корисні Інтернет-ресурси

 «Тести, книги і сайти для профорієнтації» 

https://studway.com.ua/proforientacia/

 «Як обрати професію: 20 ресурсів для
профорієнтації» 
https://osvitanova.com.ua/posts/1291-yak-obraty-

profesiiu-20-resursiv-dlia-proforiientatsii

 Консультаційна мережа «Моя професія» 

myprofession.com.ua

 «Профорієнтація – Освіта.UA» 

https://osvita.ua/vnz/career/

 «Профорієнтація – зроби правильний вибір» 

proforientator.com.ua

 Сайт НМЦ ПТО у Волинській області – розділи
«Профорієнтація», «Центри кар'єри ЗП(ПТ)О», 
сторінка «Профтехосвіта Волині» у соцмережі

«Фейсбук», вебресурси центрів кар'єри ЗП(ПТ)О

https://studway.com.ua/proforientacia/
https://osvitanova.com.ua/posts/1291-yak-obraty-profesiiu-20-resursiv-dlia-proforiientatsii
https://myprofession.com.ua/
https://osvita.ua/vnz/career/
https://proforientator.com.ua/


Кожна людина народжується для 
якогось діла. (Е. Гемінґвей)

Дякую всім за увагу!


