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Василь СУЛИМА



ПІДХОДИ
до організації профорієнтаційної роботи у 

Вищому професійному гірничо-будівельному 
училищі

ТРАДИЦІЙНІ
СУЧАСНІ



ТРАДИЦІЙНІ

Друкована 
рекламна 
продукція

Буклет

Інформаційна 
листівка 

Банер



ТРАДИЦІЙНІ

Висвітлення 
подій, 

інтерв'ю 

Місцеве 
радіо та 

телебачення 

Періодичні 
видання



ТРАДИЦІЙНІ

Висвітлення 
подій, 

інтерв'ю 

Місцеве 
радіо та 

телебачення 

Періодичні 
видання



ТРАДИЦІЙНІ

Участь у 
місцевих 
проєктах

Телевізійний проект 

місцевого телебачення про 

«звичайних і «незвичайних» городян»

Спортивні заходи місцевого рівня та заходи організовані відділом 

Національного олімпійського комітету



ТРАДИЦІЙНІ

День 
відкритих 
дверей

Екскурсія 
навчальним 

закладом

Майстер-класи

Зустріч з 
роботодавцями



ТРАДИЦІЙНІ

День 
відкритих 
дверей

Екскурсія 
навчальним 

закладом

Майстер-класи

Зустріч з 
роботодавцями



ТРАДИЦІЙНІ

День 
відкритих 
дверей

Екскурсія 
навчальним 

закладом

Майстер-класи

Зустріч з 
роботодавцями



ТРАДИЦІЙНІ

День 
відкритих 
дверей

Екскурсія 
навчальним 

закладом

Майстер-класи

Зустріч з 
роботодавцями



ТРАДИЦІЙНІ

Відвідування 
ЗНЗ 

Надання 
учням 

актуальної 
інформації 
про вступ, 

умови 
навчання, 
переваги



ТРАДИЦІЙНІ

Вивчення та 
аналіз кількісної 

мережі учнів ЗНЗ



ТРАДИЦІЙНІ

Вивчення 
мотивів 
вступу  



Сучасні підходи до організації роботи та

інтернет-засоби надають можливість

опосередковано «зайти у кожен дім».

Непомітно для самої людини «заволодіти

її серцем» та переконати у правильності

вибору саме на нашу користь



СУЧАСНІ

Інтернет-
засоби

Соціальні 
мережі

Facebook

Instagram
Офіційний сайт

ВПГБУ

YouTube

канал

Google сервіси.

Програми для 
організації 

відеоконференцій

Відеозустрічі

Онлайн-опитування



Офіційний 
сайт ВПГБУ

Актуальна 
інформація,  

висвітлення заходів

Презентація 
навчального 

закладу

Інформування

Онлайн заявка 
на вступ

СУЧАСНІ Сайт навчального закладу функціонує з 2008 року



СУЧАСНІ
Сайт училища у 2012-2013 н.р. посів  ІІ 

місце в обласному конкурсі веб-сайтів 

ПТНЗ, а у 2013-2014 н.р. І місце 



YouTube

Канал ВПГБУ

СУЧАСНІ

Радіодиктант 2020.mp4


Творча група з 
реалізації 

профорієнтаційних 
завдань

Створена 
Наказом 

директора 
ВПГБУ Керує 

контентом

Формує та 
підтримує 

імідж училища

Використовує 
медійні 
ресурси

Застосовує 
метод «мілких 

маркерів»

СУЧАСНІ



СУЧАСНІ Медійні матеріали, які використовує творча група, створені 

виключно нашими працівниками, а отже транслюють наші ідеали 

та формують імідж начального закладу

Листівки 



СУЧАСНІ
Інноваційні проєкти – наш 

колектив творчий та 

сучасний 

YouTube канал 

проєкту

Від автентичності до сучасності. ВПГБУ.mp4


Facebook
вікова категорія

«батьки»

Анонси заходів, 
інформаційні 

листівки,  
тематичні 

відеоролики, 
висвітлення подій

Інформування

Реклама 
навчального 

закладу

Зворотній 
зв'язок

СУЧАСНІ



Анонси заходів, 
інформаційні листівки,  
тематичні відеоролики, 

висвітлення подій

СУЧАСНІ



СУЧАСНІ

Наші здобутки  



Instagram
вікова категорія

«діти»

Інформаційні листівки,  
тематичні відеоролики, 

висвітлення подій, 
прямі трансляції 

заходів

Інформування

Реклама 
навчального 

закладу

Зворотній 
зв'язок

СУЧАСНІ



СУЧАСНІ



Google сервіси

Програми для 
відеоконференцій

Онлайн 

опитування

Вивчення 

контингенту 

абітурієнтів

Відеозустрічі
(Google Meet, 

Zoom, 
Microsoft 

Teams
Презентація 
навчального 

закладу

Інформування

СУЧАСНІ



Відеозустрічі
(Google Meet, 

Zoom, 
Microsoft 

Teams

Онлайн дні 
відкритих дверей

Профорієнтаційні 
зустрічі з учнями 

шкіл

Профорієнтаційні 
конференції з 

представниками 
ПрАТ ПГЗК, 

батьками та учнями

СУЧАСНІ





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


