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У 2021 році

№ Зм іст роботи Т ермін Відповідальні
1 Вивчати попит професій на ринку праці Постійно Заступник директора з 

навчально-виробничої 
робити

2 Анкетування роботодавців щодо 
дослідження підготовки випускників 
навчального закладу

Січень
2021

Заступник директора з 
навчально-виробничої 
робити
Старший майстер

3 Збір, обробка та внесення інформації до 
бази даних про вакансії робочих місць 
для випускників на підприємствах,, 
організаціях, установах

Протягом року Заступник директора з 
навчально-виробничої 
робити
Старший майстер

4 Співпраця з центром зайнятості щодо 
здійснення консультативної підтримки, 
інформування учнів і випускників про 
вакантні місця на підприємствах, 
організаціях, установах.

Протягом року Заступник директора з 
навчально-виробничої 
робити

5 Заняття з техніки пошуку роботи 
«Підготовка резюме» для випускників

Травень
2021

Заступник директора з 
навчально-виробничої 
робити, центр 
зайнятості

6 Анкетування випускників шкіл міста та 
району

Січень - квітень 
2021

Профорієнатори

7 Ярмарок професій Квітень
2021

Заступник директора з 
навчально-виробничої 
робити, центр 
зайнятості

8 День відкритих дверей Квітень
2021

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, педагогічний 
колектив

9 Індивідуальні та групові консультації для 
учнів та роботодавців

Протягом року Практичний психолог 
Соціальний педагог

10 Психологічні тренінги щодо мотивації 
вибору професій

Згідно плану 
роботи

Психологічна служба

11 Проведення тижнів з професій та 
предметних тижнів

Згідно графіку Заступник директора з 
навчально-виробничої 
робити, майстри 
виробничого навчання

12 Висвітлення діяльності Центру в засобах 
масової інформації, на сайті навчального 
закладу

Постійно Заступник директора з 
навчально-виробничої 
робити, соціальний 
педагог



13 Майстер- класи для учнів шкіл Протягом року Профорієнтатори
14 Екскурсії на підприємства, організації, 

міста та району
Протягом року Профорієнтатори

15 Бесіди з учнями:
«Бажання і можливості», 
«Десять кроків на шляху до 
успіху»,
«Ціль мого життя»,
«На порозі нового періоду в 
життя»,
«Я і моя професія».

Постійно Психологічна служба

16 Реклама закладу через засоби масової 
інформації (радіо, періодичні видання, 
соціальні мережі тощо)

Постійно Заступник директора з
навчально-виховної
роботи

17 Зустріч учнів з успішними випускниками 
навчального закладу

Протягом року Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, Старший 
майстер

18 Батьківські збори «Аналіз ринку праці та 
попит на робітничі професії в регіоні»

Березень
2021

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, заступник 
директора з навчально- 
виробничої робити

19 Анкетування учнів спільно з центром 
зайнятості (щодо професійного 
визначення)

Квітень Профорієнтатори

20 Бесіда з учнями випускних груп 
«5 кроків до успішного 
працевлаштування»

Постійно Майстри виробничого 
навчання, старший 
майстер, психологічна 
служба

21 Проведення профорієнтаційних тренінгів 
з випускниками закладів освіти міста та 
району

Січень-квітень Профорієнтатори

22 Створення відеоролика -презентації з 
професії «Кухар - це творець 
прекрасного, смачного, неповторного», 
«Стань справжнім гурме»

Березень Горбушко Л.І.

23 Віртуальна екскурсія -ознайомлення з 
матеріально-технічною базою з професії 
«Ми крокуємо в ногу з сучасністю»

Січень-лютий Лебедь Н.Д.

24 Розміщення відеороликів на сайтах 
закладів загальної середньої освіти

Березень Лебедь Н.Д.

25 Розповсюдження рекламних листівок для 
населення у центрі міста

Постійно Бровко О.М. 
Лебедь Н.Д. 
Герасименко І.В. 
Богатир А.С.

26 Квест «Крученики української кухні» в
закладах загальної середньої освіти (на
подвір’ї
м. Охтирки та
Охтирського району)

Квітень Горбушко Л.І. 
Лебедь Н.Д. 
Богатир А.С.

27 Майстер клас «Випічка до пасхальних 
свят»(онлайн)

Квітень Горбушко Л.І.

28 Створення відеоролика презентації з Березень Федорова В.В.



професії «Під пташиний дзвінкий свист, 
оре землю тракторист»

29 Віртуальна екскурсія ознайомлення з 
матеріально-технічною базою з професії 
«Як підготувати фахівця в сучасних 
умовах»

Січень-лютий Чикало Р.В.

ЗО Розповсюдження рекламних листівок для 
населення у центрі міста

Постійно Федорова В.В.

31 Розміщення відеороликів на сайті 
закладів загальної середньої освіти

Березень Федорова В.В.

32 Майстер клас «Віртуальне водіння» з 
використанням автосимулятора

Квітень Пророк В.М.

33 Відеоуроки з водіння Квітень - серпень Федорова в.В. 
Пророк В.М.

34 Створення онлайн презентації 
з професії
«Електрик сьогодення»

Березень Герасименко В.

35 Віртуальна екскурсія ознайомлення з 
матеріально-технічною базою з професії 
«У стінах юних прометеїв»

Січень-лютий Герасименко І.В.

36 Розповсюдження рекламних листівок для 
населення 
у центрі міста

Постійно Герасименко І.В.

37 Квест «Тримай струм» в закладах 
загальної середньої освіти (на подвір’ї 
м. Охтирки та 
Охтирського району)

Квітень Герасименко І.В.

38 Індивідуальна робота з випускниками 
закладів загальної середньої освіти

Постійно Герасименко І.В.

39 Розміщення рекламного матеріалу в ЗМІ Травень Герасименко І.В.
40 Створення відеоролика презентація з 

професії
«Чарівний завиток»

Березень Богатир А.С.

41 Віртуальна екскурсія ознайомлення з 
матеріально-технічною базою з професії 
«Салон перукарських інновацій»

Січень-лютий Богатир А.С.

42 Розповсюдження рекламних листівок для 
населення для населення у центрі міста

Постійно Богатир А.С..

43 Онлайн квест «Перукарський сленг» Березень Богатир А.С.
44 Відеоролик «Наші роботи» (зачіска + 

макіяж)
Лютий Богатир А.С.

45 Розміщення рекламного матеріалу в ЗМІ Травень Богатир А.С.

46 Майстер клас «Індустрія перукарського 
мистецтва» в закладах загальної 
середньої освіти (на подвір’ї 
м. Охтирки та 
Охтирського району)

Квітень Богатир А.С.

47 Виступ в ефірі радіомовлення реклама 
професії «Муляр. Пічник. Лицювальник- 
плиточник»

Лютий Кузуб П.В.

48 Розповсюдження профорієнтаційних 
матеріалів в закладах загальної середньої 
освіти (міста Тростянець та

Лютий Логвіненко В.І.



Тростянецького району)
49 Створення та розповсюдження в інтернет 

просторі на сайті закладу та в соціальних 
мережах відео колажу «Квадратний 
метр»

Березень

Логвшенко ВТ. 
Дашутша А.В. 
Ющенко АЛ.

50 Квест «Будівельний хмарочос» в 
закладах загальної середньої освіти (на 
подвір’ї
м. Тростянець та 
Тростянецького району)

Квітень Дашутша А.В.

51 Розміщення рекламного матеріалу в ЗМІ 
про професію «Муляр. Пічник. 
Лицювальник-плиточник» Квітень

Логвшенко ВТ. 
Дашутша А.В. 
Ющенко АЛ.

52 Створення відеоролика 
«Будівельний хайтек » Травень

Логвшенко В.1. 
Дашутша А.В. 
Ющенко АЛ.

53 Створення відеоролика презентація з 
професії «Кухар. Кондитер» 
(«Смачно, корисно, солодко»)

Березень Куриленко К.С.

54 Розповсюдження профорієнтаційних 
матеріалів в закладах загальної середньої 
освіти Великописарівського району.

Лютий Лобанова М.В.

55 Розміщення рекламного матеріалу в ЗМІ травень Куриленко К.С.
56 Відеоролик

«Смаколики по писарівські»
Березень- червень Куриленко К.С. 

Мовчан С.В.
57 Віртуальна екскурсія ознайомлення з 

матеріально-технічною базою з професії 
«Кухня справжнього майстра»

Січень-лютий Куриленко К.С. 
Мовчан С.В.

58 Висвітлення інформації на сайті, в 
соціальних мережах з проведення 
«Тижня з професії кухар».

Березень Куриленко К.С.

59 Відеоролик за участю роботодавця «Що 
потрібно знати випускнику про 
сучасного кухаря - кондитера », «10 
запитань до роботодавця»

Лютий Кальченко О.О.

60 Розміщення рекламного матеріалу в 
пресі
«Кулінарна майстерність»

Постійно Куриленко К.С.

Заступник директора з НВР Ольга БРОВКО


