
ухвала 

вченої ради Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту з питання 

«Про організацію профорієнтаційної роботи» 

 

Доповідачі:Маріїна Діана Юріївна – фахівець центру зв’язків з 

громадськістю та тренінгових технологій навчання  ХКТЕІ,  

Онофрійчук Олена Олександрівна -  керівник навчального відділу заочної 

освіти 

 Відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про зайнятість населення» 

(№ 1556-VII від 01.07.2014), «Концепції державної системи професійної 

орієнтації населення», схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 

17 вересня 2008 року № 842, «Положення про професійну орієнтацію молоді, 

яка навчається», схваленого наказом Міністерства освіти України, 

Міністерства праці України і Міністерства у справах молоді та спорту 

України від 02.06.1995 р. № 159(30) 

1526, Типового Положення про центр професійної орієнтації та інших 

законодавчих, нормативних і методичних документів з питань професійної 

орієнтації населення: 

 

1. З метою психологічної адаптації учнів та підвищення їх рівня знань з 

загальноосвітніх дисциплін, запланувати проведення ІІІ етапу навчальних 

занять з підготовки до вступу в ХКК ХКТЕІ з 10 червня 2020 року. 

Відповідальний: 

 Фахівець центру зв’язків з громадськістю  

та тренінгових технологій навчання. 

                                                      Термін виконання до 10 червня 2020 року. 

2. Продовжити співпрацю з учасниками навчальних занять з підготовки 

до вступу (І етап занять) та залучення їх допрофорієнтаційно-агітаційної 

роботи. 

Відповідальний: 

Фахівець центру зв’язків з громадськістю та  

                                                          тренінгових технологій навчання. 

       Термін виконання – травень, червень 2020 року. 

 

3. Провести День відкритих дверей (онлайн).  

Відповідальні: 

Фахівець центру зв’язків з громадськістю  

та тренінгових технологій навчання. 

   Термін виконання –до 15 червня 2020 року. 



4.  Продовжити адресну роботу з учнями шкіл, закладів професійно-

технічної освіти, лідерами учнівського самоврядування закладів ПТНЗ з 

використанням сучасних інформаційних засобів: мобільного зв’язку та 

мережі Інтернет та розробити комплекс заходів, направлений на створення 

контактних груп, через які пропагувати спеціальності ХКТЕІ та інформувати 

учнів про події та досягнення інституту та коледжу. 

Відповідальні: 

Фахівець центру зв’язків з громадськістю 

та тренінгових технологій навчання; 

керівник НВЗО. 

   Термін виконання –постійно 

5. Забезпечити своєчасне креативне наповнення сайту з метою 

отримання об’єктивної інформації про освітні послуги ХКТЕІ 

Відповідальні: 

Фахівець центру зв’язків з громадськістю 

 та  тренінгових технологій навчання; 

керівник науково-інформаційного відділу; 

                                           завідувачі кафедр; голови циклових комісій. 

   Термін виконання –постійно 

6. Продовжити роботу над розробкою нових  рекламно-іміджевих та 

профорієнтаційних видань (буклети, плакати, вітальні листівки тощо), 

фільмів, розповсюдження їх керівникам навчальних заладів. 

Відповідальні: 

                                                    Фахівець центру зв’язків з громадськістю  

та тренінгових технологій навчання; 

                                                      керівник науково-інформаційного відділу; 

                                                   завідувачі кафедр; голови циклових комісій. 

   Термін виконання – постійно 

7. Посилити співпрацю центру зв’язків з громадськістю та тренінгових 

технологій навчання із завідувачами кафедр та головами циклових комісій 

для покращення результативності профорієнтаційної роботи. 

Відповідальні: 

Фахівець центру зв’язків з громадськістю 

                                                        та тренінгових технологій навчання; 

                                                         керівник НВЗО;завідувачі кафедр, 

                                               голови циклових комісій. 

   Термін виконання - постійно 

 


