
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНЗ «Регіональний ЦПО  

швейного виробництва та сфери  

послуг Харківської області»   

       Ніна 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 2021 рік 

 

Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

І. Організаційна робота 

Постійно оновлювати інформацію на 

стендах Центру професійного розвитку 

кар’єри та бізнесу 

постійно Гречана О.І. 

 

Оновити електронну  базу роботодавців  

Харківського регіону 

до 01.02.2021 Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

Роботу Центру професійного розвитку 

кар’єри та бізнесу висвітлювати  на сайті 

Центру 

постійно Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

Здійснювати моніторинг працевлаштування 

випускників та відстеження їх кар’єрного 

зростання 

постійно Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

ІІ. Робота із здобувачами освіти 

Ознайомити  здобувачів освіти І курсу з 

Центром професійного розвитку кар’єри і 

бізнесу 

до 01.10.2021 Гречана О.І. 

 

Створити «Учнівський бізнес - центр» лютий – 

липень 2021 

Гречана О.І. 

Яловенко Н.М. 

Провести віртуальну подорож « Історія 

підприємництва в Україні» 

жовтень 2021 Одерій Т.В. 

Провести дискусії за темами: 

- «Етика підприємництва та соціальна 

відповідність у бізнесі»;  

- «Про формування схильності 

українців до підприємницької діяльності»; 

- «Формування та розвиток навичок 

малого підприємництва у здобувачів 

освіти» 

протягом року Гончаров О.М. 

Панченко З.В. 

Томак Т.М. 

Одерій Т.М. 

 

Провести  діагностування здобувачів освіти 

за методиками: 

-  «Карта інтересів» щодо визначення 

здібностей та схильностей здобувачів 

освіти; 

- Методика вивчення компетентностей 

спілкування (тест оцінки 

 

 

 січень 2021 - 

грудень 2021 

 

листопад 2021 

 

 

Афанасьєва Т.М. 

 



комунікативних умінь) 

Провести цикл бесід за темами: 

- «Право на працю»; 

- «Трудові відносини в Україні»; 

- «Закони про працевлаштування» 

січень -  

травень, 

жовтень 

листопад 2021 

 

 

Максимович В.С. 

Організувати роботу відео-лекторія 

«Бізнесмени, меценати України» 

березень, 

лютий 2021  

Одерій Т.М. 

Бакуменко Т.А. 

 

Провести класні години за темами: 

- « Розвиток підприємницького таланту 

майбутніх кваліфікованих кадрів у 

процесі проектної діяльності» 

 

січень 2021 

лютий 2021 

 

 

Афанасьєва Т.М. 

Панченко З.В. 

ІІІ. Формування підприємницької компетентності здобувачів освіти  

Провести практичні заняття:  

«Правильне резюме-пів шляху до успіху» 

березень 2021 

квітень 2021 

Гончаров О.М. 

Панченко З.В. 

Провести конкурс бізнес-планів серед 

здобувачів освіти  

травень 2021 Панченко З.В. 

Гончарова О.М. 

Ленівенко О.О. 

Провести конкурс презентацій електронних 

портфоліо здобувачів освіти 

червень 2021 Гречана О.І. 

Ленівенко О.О. 

Провести зустріч здобувачів освіти  з 

успішними випускниками – робітниками 

Центру 

протягом 2021 

року 

Гречана О.І. 

 

 

ІV. Спільна робота з соціальними партнерами 

Організувати зустрічі з представниками 

підприємств – соціальними партнерами 

квітень - 

жовтень 2021 

Гречана О.І., 

Панченко З.В., 

майстри в/н 

Організувати віртуальні екскурсії на 

підприємства м. Харкова і Харківської 

області 

квітень - 

жовтень 2021 

Панченко З.В. 

Ленівенко О.О. 

Організувати зустрічі з представниками ВНЗ 

 

Протягом року Гречана О.І., 

Яловенко Н.М. 

 

  

Координатор центру                                 Олена ГРЕЧАНА 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНЗ «Регіональний ЦПО  

швейного виробництва та сфери  

послуг Харківської області»   

       Н.Г.Ткаченко 

 

Заходи  

щодо організації роботи 

 Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу 

Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» 

 
 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

1. Підготувати приміщення для роботи 

центру 

до 08.06.2019 Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

2. Творчий групі розробити Положення про 

Центр професійного розвитку кар’єри та 

бізнесу та План роботи  Центр 

професійного розвитку кар’єри та бізнесу 

на 2019-2020 роки. 

до 01.06.2019 Гречана О.І. 

Творча група 

3. Підготувати перелік нормативно-

правових документів щодо розвитку 

кар’єри та бізнесу 

15.06.2019 Максимович В.С. 

4. Розробити та виготовити стенди щодо 

роботи  Центру професійного розвитку 

кар’єри та бізнесу 

до 25.062019  

Гречана О.І. 

5. Провести  Інтернет, облаштувати  2 

робочих місця комп’ютерами 

до 10.062019 Гречана О.І. 

6. Створити базу даних  підприємств до 01.07.2019 Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

7. Розробити тематику бесід, тренінгових 

занять, профінформаційних семінарів, 

спрямованих на розвитоккар’єри та 

бізнесу 

до 05.06.2019 Гречана О.І. 

Панченко З.В. 

Зінов’єва С.Л. 

 

 

 

 

Координатор Центру                           О.І. Гречана 

 

 

 


