
 

Звіт про роботу 

Центру професійної кар’єри «Шлях до успіху» 

Дніпровського вищого професійного училища будівництва» 

2021-2022 н.р.  

Центр професійної кар’єри «Шлях до успіху»  в Державному професійно-

технічному навчальному закладі «Дніпровське вище професійне училище 

будівництва» відкрився 27 квітня 2021 року. У відкритті Центру взяли участь 

головні спеціалісти сектору загальної середньої освіти відділу освітньої 

діяльності управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради Гатило Оксана Леонідівна та Савіновська Світлана Олександрівна. 

З привітанням до колективу училища звернулися Лідери профспілок – Андреєв 

Василь Миколайович, голова ЦК профспілки працівників будівництва та ПБМ 

України та Сова Олена Іванівна, голова Дніпропетровської обласної організації 

профспілки працівників будівництва та ПБМ. 

 
Для педагогічних працівників училища заступницею директора НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області Гришаєвою О.В. та методисткою центру 

Головченко С.В. був проведений тренінг з набуття профорієнтаційних 

компетентностей. 



 
 

Приміщення Центру професійної кар’єри обладнано комп’ютером, 

офісною технікою. Забезпечений доступ до мережі Інтернет. Консультанти 

Центру використовують у роботі наявний методологічний інструментарій, 

наочні засоби популяризації робітничих професій, роздаткові довідково-

інформаційні матеріали. Центр професійної кар’єри обладнаний необхідними 

меблями: столами, стільцями, стелажами та шафами у кількості, достатній для 

прийому кількох відвідувачів одночасно. 

Розроблені нормативні документи, на яких базується діяльність Центру: 

 Положення про роботу Центру професійної кар’єри «Шлях до успіху»; 

 план роботи Центру; 

 план спільних заходів з Дніпровським обласним центром зайнятості. 

Адміністрація ДПТНЗ ДВПУБ та працівники Центру професійної кар’єри 

тісно співпрацюють з соціальними партнерами для забезпечення  інформування 

населення про умови вступу і  навчання  в ДВПУБ та подальшого 

працевлаштування випускників: ЗМІ (радіо, телебачення), роботодавці, 

компанія «Хенкель  Баутехнік (Україна)», ТОВ  «Kнауф Гіпс Київ», ТОВ 

«Геберіт Трейдінг». 

Працівники Центру професійної кар’єри протягом навчального року 

проводили роботу з популяризації робітничих професій у співпраці з 

телебаченням та радіо м.Дніпра та Дніпропетровської області: 

  Телеканал D1 (https://d1.ua/): 27 липня 2021 року майстер виробничого 

навчання Дніпровського вищого професійного училища будівництва Роман 

Галич у програмі телеканалу Д1 “Годинник” розповідав  про нові спеціальності 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5CNEo4el9XeXpvUEJqdjlJZTgwWENrRWd2UXxBQ3Jtc0trR2I1VVNrZFhndFRUVlM1T1ZsVHJNUkhBQjRoUzVRdHgxOXNNTG9GbmVzWE9SZmprM1h1bUVWanVOQnJMVFQzLUFBUWo3SlJQWDNMenFBbndFSDNXQUhKenR3VkJaeEU2bnJtNzZZX1Y1UlQwLUFHTQ&q=https%3A%2F%2Fd1.ua%2F


та нову форму навчання, тонкощі працевлаштування та важливість правильно 

обраної професійної кар'єри. 

Телеканал «Відкритий» (https://opentv.media)  - Новини OPEN NEWS від 

14 липня 2021 року 18:15 включають в себе сюжет про роботу Центру кар'єри 

«Шлях до успіху», який відкрився у Дніпровському вищому професійному 

училищі будівництва у квітні 2021 року. 

            Радіо суспільне Д1 Дніпро (UA: ДНІПРО )— це філія Суспільного 

мовлення у Дніпропетровській області. У липні 2021 року на радіо Д1 

представник Центру професійної кар’єри «Шлях до успіху» ДВПУБ разом з 

представниками НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та представником 

одного з промислових підприємств прийняли участь у передачі, присвяченій 

вступній кампанії наступного навчальному року. 

Працівники Центру кар'єри постійно знімають та розміщують у 

соцмережах та на каналі YouTube відеороліки, які висвітлюють цікаві події з 

життя здобувачів освіти, розповідають про навчальний заклад та робітничі 

професії. 

Профорієнтаційне консультування випускників шкіл, їх батьків та 

незайнятого населення спрямоване на вирішення завдань, пов'язаних з 

професійним самовизначенням, трудовим становленням і кар'єрним зростанням 

відвідувача. Консультування здійснюється працівниками приймальної комісії, з 

залученням, у разі необхідності, медпрацівника, юрисконсульта, психолога та 

соціального педагога. 

У зв’язку з ситуацією, яка склалась в період пандемії коронавірусу SARS-

CoV-2 та в результаті військової агресії РФ проведення масових заходів для 

випускників шкіл та здобувачів освіти було призупинено. Профорієнтаційне 

консультування проводилось у формі індивідуальних інформаційно-

роз'яснювальних бесід, які включали: 

 діагностику здібностей і мотиваційно-особистісної спрямованості учня 

(випускника) СЗШ; 

 рекомендації по найбільш кращим для учня напрямками його майбутньої 

професійної діяльності (за результатами діагностики); 

https://opentv.media/
https://dp.suspilne.media/


 надання довідкової інформації про професійний навчальний заклад, 

вимоги до вступу, умови навчання, курсову підготовку) і т.п .; 

 надання інформації про професії, за якими відбувається підготовка 

кваліфікованих робітників. 

Для педагогічних працівників ДВПУБ протягом навчального року 

проводились лекції та семінари щодо здійснення кар’єрного консультування 

випускників шкіл та змін у законодавстві України. 

Результатом  індивідуальної роботи  Центру професійної кар’єри зі  

здобувачами освіти є перемога здобувачки освіти ДПТНЗ «Дніпровське вище 

професійне училище будівництва» Александрової Вікторії  у Конкурсі Резюме, 

організованому ГО «Школа енергоефективності» . 

Конкурс відбувся   в рамках Ярмарку Вакансій за підтримки Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Урядів 

Німеччини та Швейцарії Energy Efficiency and Climate Projects. 

Її резюме, на думку членів журі, було найбільш структурованим та 

легким для сприйняття рекрутером. Вікторія отримала від організаторів 

конкурсу призи: Powerbank та екосумку. 

Показником успішної роботи Центру професійної кар’єри «Шлях до 

успіху» є виконаний обсяг регіонального замовлення та 100% 

працевлаштування випускників училища на підприємства міста та області. 

 

 

 

Директор      Валентина ЯБЛОНСЬКА 


