
        ЗАТВЕРДЖУЮ 

          Директор ДНЗ «Регіональний ЦПО    

          швейного виробництва та сфери    

          послуг Харківської області»   

                                                      Н.Г.Ткаченко 

ПЛАН 

роботи Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу 

Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» 

на 2019-2020 роки 

 

Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

Роботу Центру професійного розвитку 

кар’єри та бізнесу висвітлювати  на сайті 

Центру 

постійно Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

Сформувати електронну  базу роботодавців 

м. Харкова і Харківської області 

до 25.06.2019 Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

Ознайомити  учнів закладу професійної 

(професійно-технічної)  освіти з Центром 

професійного розвитку кар’єри і бізнесу  

12.09.2019 Гречана О.І. 

 

Провести  діагностування  учнів за 

методиками: 

-  «Карта інтересів» щодо визначення 

здібностей та схильностей здобувачів 

освіти; 

- Матриці Равена щодо визначення 

інтелектуальних здібностей 

здобувачів освіти; 

- Методика вивчення компетентностей 

спілкування (тест оцінки 

комунікативних умінь) 

 

грудень 2019 

- січень 2020 

   

 

 грудень 2020 

 

 

листопад 2020 

 

 

Зінов’єва С.Л. 

 

Провести цикл бесід за темами: 

- «Право на працю»; 

- «Трудові відносини в Україні»; 

- «Закони про працевлаштування» 

 

20.09.2019 

    13.11.2019 

    15.01.2020 

 

Максимович В.С. 

Провести профінформаційні семінари за 

темами: 

- «Сучасні технології пошуку роботи»; 

-  «Перші кроки до працевлаштування»; 

- «Як пройти співбесіду у 

роботодавця»; 

- «Запрограмуй свій успіх» 

 

 

23.10.2019 

10.12.2019 

24.01.2019 

14.02.2019 

 

 

 

Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

Максимович В.С. 

Провести тренінгові заняття за темами: 

- « Сходинками бізнесу»; 

- « Розвиток  якостей успішного 

підприємця » 

- « Різноманіття фінансового світу» 

 

жовтень  2019 

  грудень 2019  

  лютий 2020 

 

Зінов’єва С.Л. 

Виклаач галузевої 

економіки і 

підприємництва 



Екскурсія в малий та великий бізнес 

«Питання-відповіді»: 

- Ділова гра «Питання майбутнього 

підприємця»; 

- Ділова гра «Продаж товару»; 

- Ділова гра «Розумний інвестор»; 

- Квест-гра «Бізнес-планування, 

стартап, особистий капітал» 

 

 

 

листопад 2019 

 

березень 2020 

 вересень 2020 

жовтень 2020 

Зінов’єва С.Л. 

 

Провести практичні  заняття за темами: 

- «Правильне резюме – півшляху до 

успіху»; 

- «Інструменти створення багатства» 

 

 листопад 2019 

 

  квітень 2020 

Максимович В.С. 

 

 

Зінов’єва С.Л. 

Провести лекції за темами: 

- «Конкуренція або співпраця»; 

- «Інвестування, примноження» 

 

березень 2020 

травень 2020 

 

  

Зінов’єва С.Л. 

Представити презентації підприємств -

роботодавців 

жовтень 2019 

листопад 2020 

Панченко З.В. 

Організувати екскурсії на підприємства 

 м. Харкова і Харківської області 

жовтень 2019 

квітень 2020 

Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

Провести зустріч учнів  з успішними 

випускниками 

31.10.2019 Гречана О.І. 

 

Провести консультації для випускників 

«Нормативні акти з питань державного 

регулювання зайнятості та трудових 

відносин» 

грудень 2019 

жовтень 2020 

Максимович В.С. 

Здійснювати моніторинг працевлаштування 

випускників та відстеження їх кар’єрного 

зростання 

постійно Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

 

  

Координатор  центру                                                   О.І. Гречана 

         

      

 

 

 

 

 

 


