
 

Графік інших профорієнтаційних заходів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

у період вступної компанії 2021 року 

 

№ 

з/п 

О
б

л
ас

ть
 

Назва 
населеного 

пункту 

Назва та  адреса 
ЗП(ПТ)О 

Назва профорієнтаційного 

заходу 

Відповідальна  особа 

від закладу, її 

контакти (номер 

телефону або ел. 

пошта) 

Місце проведення 

1. 

Ч
Е

Р
К

А
С

Ь
К

А
 

м. Черкаси ДНЗ „Черкаський 

професійний ліцей“, 

 м.Черкаси,  

вул. О. Панченка, 13 

Фестиваль професій 

(квітень 2021 р.) 

 

 

 

Моя майбутня професія 

(травень 2021 р.) 

Намофілова 

Ольга 

Олексіївна 

тел. (093) 934-79-47 

proflickua@ukr.net 

Мединський 

Дмитро 

Володимирович 

тел. (068) 642-03-64 

proflickua@ukr.net 

ДНЗ „Черкаський 
професійний ліцей“ 

2. м. Черкаси ДНЗ „Черкаське вище 

професійне училище 

будівельних технологій“,   

м. Черкаси, 

вул. Чорновола, 168 

Дні гостинності 

Агітаційно-роз’яснювальна 

робота 

 

Рекламно-інформаційна 

діяльність 

 

„МОЯ ПРОФЕСІЯ: 

консультаційна мережа“ 

Ярмарок професій 

 

Колісник Владислав 

Петрович, 

тел. (097) 806-17-42, 

PTU15@UKR.NET 

 

Ростецька Ллюдмила 

Михайлівна, 

тел. (093) 350-64-72, 

PTU15@UKR.NET 

Фурман Ольга 

Яківна, 

тел. (097) 250-70-34, 

ДНЗ „Черкаське вище 

професійне училище 

будівельних технологій“ 

вул. Чорновола, 168 

 

ЗЗСО м. Черкаси та області 

ЗМІ та друковані видання 

 

Центр зайнятості 

 

ДНЗ „Черкаське вище 

професійне училище 

mailto:proflickua@ukr.net
mailto:proflickua@ukr.net
mailto:PTU15@UKR.NET
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PTU15@UKR.NET будівельних технологій“ 

3. м. Черкаси ДНЗ „Черкаський 

професійний 

автодорожній ліцей“ 

м.Черкаси,  

вул. Онопрієнка, 4 

Проведення профорієнтаційних 

зустрічей з випускниками шкіл  

м. Черкаси 

 

Проведення профорієнтаційних 

зустрічей з випускниками шкіл 

Черкаської області 

 

Поширення рекламної продукції, 

показ відео- презентацій, 

проведення майстер-класів, 

виступ агітбригади під час 

проведення «Дня відкритих 

дверей», свята «Моя майбутня 

професія», 

«День професії» 

 

На сайті ліцею та в соціальній 

мережі Facebook, 

Instagram,YouTube поширені 

відео-ролики, відео-реклама та 

заходи з фахової підготовки 

робітничих професій, для  

набуття позитивного іміджу 

ліцею 

Журавель Ольга 

Василівна 

тел. (098) 598-52-62 

ЗОШ 

м. Черкаси 

 

 

 

 

 

ДНЗ „Черкаський 

професійний автодорожній 

ліцей“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соціальній мережі 

Facebook, 

Instagram,YouTube 

mailto:PTU15@UKR.NET


 

4. м.Черкаси ДНЗ „Черкаське вище 

професійне училище“ 

м. Черкаси,  

вул. Подолінського, 20 

Профорієнтаційно-

консультативні зустрічі з 

абітурієнтами та їх батьками 

Відео міст „Навчання та вибір 

професії.  Як зробити правильний 

вибір“ 

Створення та поширення 

профорієнтаційних відеороликів 

 

Кулінарний онлайн-батл 

(для учнів ЗОШ м. Черкаси) 

 

Проведення  профорієнтаційних 

тренінгів „Обирай професію 

свідомо“ 

 

Відео представлення вистави 

психологічного театру „Я проти 

торгівлі людьми“ 

 

Створення та поширення 

відеороликів „Історія успіху“ (про 

успішних випускників закладу) 

 

Створення та робота 

профорієнтаційного блогу 

Голібаренко Ірина 

Володимирівна 

тел. (097) 647-12-84 

golibarenkoi@gmail.com 

 

Гуріненко 

Лариса 

Аркадіївна  

тел. (067) 132-68-14 

 

Голібаренко 

Ірина 

Володимирівна 

тел. (097) 647-12-84 

 

 

Голібаренко 

Ірина 

Володимирівна 

тел. (097) 647-12-84 

 

 

Голібаренко 

Ірина 

Володимирівна 

тел. (097) 647-12-84 

Центр зайнятості  

м. Черкаси 

 

 

 

 

ДНЗ „Черкаське вище 

професійне училище“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр зайнятості  

м. Черкаси 

mailto:golibarenkoi@gmail.com


„Професії на вимогу ринку“ 

 

Участь у Всеукраїнському 

профорієнтаційному проекті 

„Місто професій“ 

 

Профорієнтаційне свято „Моя 

професія тобі, рідні Черкаси“ 

 

Флешмоб „Моя професія“ 

Участь учнів закладу у міському 

онлайн – опитуванні „Потреби 

молоді Черкас у 2021 році“ 

 

Участь в акціях державної служби 

зайнятості м. Черкаси 

 

Організація рекламної кампанії 

освітнього закладу із залученням 

радіомовлення, телебачення, 

транспорту, інтернет-ресурсів, 

рекламного ТОВ „Маріс“ 

Онлайн - конкурс есе „Я і моя 

майбутня професія“ 

Спільні заходи зі спеціалістами 

Міського центру зайнятості щодо 

працевлаштування здобувачів 

освіти ( в рамках Всеукраїнського 

кадрового резерву) 

 

 

Голібаренко 

Ірина 

Володимирівна 

тел. (097) 647-12-84 

 

 

 

 

Коваленко 

Людмила 

Анатоліївна 

тел. (096) 940-45-17 

 

 

 

 

Голібаренко 

Ірина 

Володимирівна 

тел. (097) 647-12-84 

 



5. м. Звенигородка ДНЗ „Зенигородський 

центр підготовки і 

перепідготовки 

робітничих кадрів“ 

вул. О. Кошиця, 38 

Ролик „Екскурсія НПЦ“. 

Профорієнтаційний ролик з 

професії „Кухар. Кондитер“ 

Профорієнтаційний ролик з 

професії „Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування. 

Електромонтажник з освітлення 

та освітлювальних мереж. Водій 

автотранспортних засобів 

(категорії „С1“)“. 

Профорієнтаційний ролик з 

професії „Адміністратор. 

Продавець продовольчих 

товарів“. 

Профорієнтаційний ролик з 

професії „Сировар. Маслороб“. 

Ролик „Екскурсія по навчальному 

закладу“ 

Охріменко Людмила 

Василівна, 

тел. (068) 547-25-36 

ДНЗ „Звенигородський 

центр підготовки і 

перепідготовки робітничих 

кадрів“ 

вул. О. Кошиця, 38 

м. Звенигородка 

6. м. Золотоноша ДНЗ „Золотоніський 

професійний ліцей“ 

м. Золотоноша,  

вул. Шевченка, 33 

Проведення презентації 

навчального закладу та майстер 

класів з професій кухар; кондитер 

та кравець; закрійник на базі шкіл 

міста та ОТГ. Проведення 

анкетування та тестування 

профорієнтаційного спрямування 

з метою виявлення професійних 

інтересів  

Участь в загальноміській ярмарці 

професій, ярмарках - продажах та 

міських заходах з профорієнтації 

роботи. 

Виготовлення листівок, 

оголошень, кишенькових 

Березенко Оксана 

Миколаївна  

тел. (098) 907-44-09 

Школи міста та ОТГ 

(Золотоніської, 

Новодмитрівської, 

Гельмязівської, 

Вознесенської, Піщанської, 

Шрамківської, Зорівської, 

Драбівської, 

Великохутірської, 

Чорнобаївської, 

Іркліївської). 

Школи міста та ОТГ 

Золотоніської, 

Новодмитрівської, 

Гельмязівської, 

Вознесенської, Піщанської, 



календарів, флаєрів про прийом 

на навчання. 

Розповсюдження листівок, 

оголошень, кишенькових 

календарів, флаєрів про прийом 

на навчання в центрі міста. 

Проведення соціальних проектів: 

До Дня похилого віку; 

До Дня захисту дітей. 

Онлайн аукціон з продажу 

учнівських виробів. 

Проведення спортивних змагань з 

волейболу та футболу між 

здобувачами освіти 9 класів шкіл 

міста і району та учнями ДНЗ 

„ЗПЛ“. 

Проведення екскурсії здобувачам 

освіти 9 - 11 класів шкіл міста та 

району з метою ознайомлення з 

матеріальною базою, професіями, 

режимом роботи та традиціями 

ДНЗ „ЗПЛ“. 

Розміщення інформації про набір 

на навчання та професії   

на офіційному веб-сайті 

навчального закладу, соціальних 

мережах, оголошення в місцевій 

періодиці, відео - ролики на 

центральній площі міста. 

Шрамківської, Зорівської, 

Драбівської, 

Великохутірської, 

Чорнобаївської, 

Іркліївської) 

та/або онлайн. 

Золотоніської, 

Новодмитрівської, 

Гельмязівської, 

Вознесенської, Піщанської, 

Шрамківської, Зорівської, 

Драбівської, 

Великохутірської, 

Чорнобаївської, 

Іркліївської) 

та/або онлайн. 

Міський будинок культури. 

Міський будинок школяра. 

Парк імені Т.Г. Шевченка. 

ДНЗ „Золотоніський 

професійний ліцей“. 

Школи міста та ОТГ 

(Золотоніської, 

Новодмитрівської, 

Гельмязівської, 

Вознесенської, Піщанської, 

Шрамківської, Зорівської, 

Драбівської, 

Великохутірської, 

Чорнобаївської, 

Іркліївської), площа міста. 

Територіальний центр 

захисту населення. Спілки 

ветеранів та будинок 



пристарілих. 

Дитячі будинки 

Золотоніського району. 

Міські заходи до Дня 

захисту дітей. Офіційний 

веб-сайт навчального 

закладу, соціальні мережі. 

7. м. Канів ДНЗ „Канівське вище 

професійне училище“ 

м. Канів, 

вул. Енергетиків, 143 

Проведення семінарів-тренінгів 

профорієнтаційного спрямування 

для учнів закладів середньої 

освіти Канівського, Черкаського 

та Золотоніського районів 

друк оголошень про набір в 

Дніпровій зірці 

 

Проведення челенжу професій та 

поширення через соціальну 

мережу Facebook аудіореклама на 

радіо Канів FM. 

Поширення профорієнтаційних 

матеріалів через сторінку закладу 

в соціальній мережі Facebook. 

 

Поширення профорієнтаційних 

матеріалів через офіційну 

сторінку закладу. 

 

Поширення профорієнтаційних 

матеріалів серед випускників 9-х 

та 11-х класів м. Канева та шкіл 

ОТГ району та області 

Гузь 

Наталія Володимирівна 

тел. (097) 435-33-61 

 

 

Маринчук Світлана 

Володимирівна, 

тел. (097) 963-16-90 

 

Щербина Тетяна 

Володимирівна, 

тел. (096) 707-64-87 

Маринчук Світлана 

Володимирівна, 

тел. (097) 963-16-90 

 

 

 

Коваленко 

Юлія 

Сергіївна 

тел. (098) 247-84-80 

 

 

 

Коваленко 

Юлія 

Черкаська обл. 

м. Канів 

вул. Енергетиків, 143 

 

 

 

 

https://www.dniprowazirka.co

m.ua 

https://www.facebook.com/ka

nivkvpu 

 

 

 

 

https://onlineradiobox.com/ua/

magnit/ 

 

 

 

http://dnzkvpu.org.ua/index.ph

p?mod=articles&id=3 

 

 

 

 

згідно адрес проживання 
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Сергіївна 

тел. (098) 247-84-80 

випускників 

8. м. Умань ДНЗ „Уманський 

професійний ліцей“ 

м. Умань, 

пров. Енергетичний, 5  

Тиждень будівельних професій 

„Моя професія будівельник“ 

(01.03.2021-05.03.2021) 

 

Тиждень професії кухарів 

(09.03.2021-12.03.2021) 

 

 

 

Тиждень професії 

електрогазозварника (15.02.202-

19.02.2021) 

 

Тиждень металообробних 

професій 22.03.2021-26.03.2021) 

Торяник 

Олена 

Миколаївна 

тел. (096) 129-77-57 

 

Торяник 

Олена 

Миколаївна 

тел. (096) 129-77-57 

 

Канєвський 

Олександр 

Петрович 

(0675000940) 

ДНЗ „Уманський 

професійний ліцей“ 

9. м. Сміла ДНЗ „Смілянський центр 

підготовки і 

перепідготовки 

робітничих кадрів“, 

м. Сміла,  

вул. Мазура, 26 

Виїзний майстер – клас  

„Світ професій“ 

Брацюн Тетяна 

Петрівна 

тел. (096) 765-09-11 

tanya2527@ukr.net  

Центральна площа міста 

Сміли, Ротмістрівська ОТГ, 

Білозірська ОТГ 

10. м. Жашків ДНЗ „Жашківський 

аграрно-технологічний 

професійний ліцей“ 

м. Жашків,  

вул. Перемоги, 38 

Профорієнтаційно-

консультативна зустріч з 

батьками та учнями. 

 

Дні відкритих дверей 

 

Створення та поширення 

презентаційного відеоролика 

„Моя формула успіху“ 

 

Флешмоб „Моя професія“ 

Прохорчук Лариса 

Веніамінівна, 

тел. (050) 170-54-27 

 

Самар 

Іван Дмитрович, 

тел. (097) 997-78-17 

 

Корінна 

Інна Василівна, 

тел. (096) 925-25-56 

ДНЗ «Жашківський 

аграрно-технологічний 

професійний ліцей» 
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Відкритий турнір з боксу „Кубок 

Жашкова“ 

Онлайн-семінари для учнів 

випускних класів ЗЗСО м. 

Жашкова на тему: Специфіка 

вибору майбутньої професії. 

Проведення лекторію для 

випускників ЗЗСО з теми: „Твоя 

кар’єра починається сьогодні“  

Проведення тренінгу-гри 

„Знатоки професії“ Організація і 

проведення тестування 

випускників „Модифікація карти 

інтересів“  

Публічне представлення вистав 

соціально-психологічного театру 

„Спалах“ з теми: „Пампушка“ 

Проведення профорієнтаційних 

занять, тренінгів із випускниками 

„Ярмарок професій“, „Обирай“ 

Розповсюдження психологічного 

відеоролику „Вибір професії. 

Право батьків чи дітей“ 

Розповсюдження 

профорієнтаційних роликів: 

„Калейдоскоп професій“, „Обери 

професію своєї 

 

Флешмоб „Я обираю робітничу 

професію“ 

Відеоролик „Запрошуємо на 

навчання“ 

 

День Відкритих дверей (онлайн) 

 

Прохорчук 

Лариса 

Веніамінівна, 

тел. (050) 170-54-27 

 

Прохорчук 

Лариса Веніамінівна, 

тел. (050) 170-54-27 

 

Прохорчук 

Лариса Веніамінівна, 

тел. (050) 170-54-27 

 

Прохорчук 

Лариса Веніамінівна, 

тел.0501705427 

 

Прохорчук 

Лариса 

Веніамінівна, 

тел.0501705427 

 

Прохорчук 

Лариса 

Веніамінівна, 

тел.0501705427 

 

Прохорчук 

Лариса 

Веніамінівна, 

тел.0501705427 

 

Прохорчук 

 

 

ДНЗ „Жашківський аграрно-

технологічний професійний 

ліцей“ 

 

 

 

ДНЗ „Жашківський аграрно-

технологічний професійний 

ліцей“ 

 

 

 

 

 

Соборна площа міста 

Жашкова 

 

 

ДНЗ „Жашківський аграрно-

технологічний професійний 

ліцей“ 

 

ДНЗ „Жашківський аграрно-

технологічний професійний 

ліцей“ 

ДНЗ 

„Жашківський аграрно-

технологічний професійний 

ліцей“ 

 

ДНЗ „Жашківський аграрно-

технологічний професійний 



„Де ти, моя стежино?“ 

Тиждень професії 

„Електрогазозварник“ 

Спільно з Центром зайнятості 

участь у Акції „Випускник-2021“ 

 

Виставка-продаж продукції 

навчально-виробничої діяльності 

Майстер-клас професій харчового 

напрямку та рестораторства 

Лариса 

Веніамінівна, 

тел.0501705427 

Веніамінівна, 

тел. (050) 170-54-27 

 

Прохорчук Лариса 

Веніамінівна, 

тел. (050) 170-54-27 

 

Виноградова 

Світлана Іванівна, 

тел. (063) 980-34-65  

ліцей“ 

 

 

ДНЗ „Жашківський аграрно-

технологічний професійний 

ліцей“ 

 

 

 

 

 

ДНЗ „Жашківський аграрно-

технологічний професійний 

ліцей“ 

11. с. Іркліїв ДНЗ „Іркліївський 

професійний аграрний 

ліцей“ 

Чорнобаївський р-н, с. 

Іркліїв, вул. Марії 

Пустовіт, 50               

Профорієнтаційне заняття з 

елементами тренінгу „У світі 

робітничих професій“ Зустріч з 

роботодавцями „Цінність 

робітничих професій“ Круглий 

стіл „Світ професій“ Круглий стіл 

„На порозі професійного вибору“ 

Лила Василь 

Олександрович 

тел. (096) 181-96-31 

Школи Золотоніського 

району 

12. м. Корсунь-

Шевчен-ківський 

ДНЗ „Корсунь-

Шевченківський 

професійний ліцей“, м. 

Корсунь-Шевчен-

ківський, 

 вул. Перемоги, 226 

Профорієнтаційний захід 

„Фестиваль професій“ 

Майстер-класи за професіями: 

- рекламно-презентаційні 

матеріали: візитівки, календарі, 

сувеніри; 

- відеопрезентації по професіях; 

- виставкові роботи майстринь 

педагогічного колективу та 

здобувачів освіти закладу; 

- продукція виробничої 

діяльності: кондитерські та 

кулінарні вироби 

Якименко Світлана 

Андріївна, 

тел. (067) 761-96-18 

ДНЗ „Корсунь-

Шевченківський 

професійний ліцей“  



Конкурси фахової майстерності 

Виступ учнівського та 

педагогічного художнього 

колективу „Джерело“ 

Інформування населення про 

життя ліцею в ЗМІ (газети, радіо) 

13. смт. Буки ДНЗ „Буцький 

політехнічний 

професійний ліцей“ 

Маньківський р-н, смт 

Буки,  

вул. Центральна, 2 

Відеоролики: 

„Професія мого життя“ 

„Мій вибір“ 

„Крок в самостійне життя“ 

Майстер-класи по приготуванню  

українських страв 

Конкурси фахової майстерності з 

професій 

Конкурс на кращу рекламну 

продукцію, виготовлену учнями 

ліцею 

Зустріч з випускниками 

попередніх років 

Сасько Олена 

Миколаївна, 

тел. (068) 628-85-79 

valychonok@ukr.net 

ДНЗ „Буцький 

політехнічний професійний 

ліцей“ 

14. смт. Лисянка ДНЗ «Лисянський 

професійний аграрний 

ліцей», 

 смт. Лисянка, 

вул. Гетьманський Шлях, 

50 

Встановлення відеообладнання в 

школах району з метою 

демострації профорієнтаційних 

відеороликів на перервах для 

учнів навчального закладу 

Зустріч з роботодавцями, 

представниками Уманського 

тепличного комплексу Флешмоб 

професій онлайн „Ліцей . Нові 

професії. Ти з нами?“ 

Відеопрезентація закладу на 

місцевих телеканалах ТРК 

„Вікка“, „Сміла-ТВ“, „Рось“ 

Відеопрезентації професій 

Лисянського професійного 

Гезей Світлана 

Григорівна, 

тел. (096) 459-57-86 

 

Демчук 

Наталія 

Іванівна, 

тел. (068) 847-27-02 

 

 

Савєльєва 

Вікторія 

Володимирівна, 

тел. (097) 600-53-65 

 

ДНЗ „Лисянський 

професійний аграрний 

ліцей“ 

mailto:valychonok@ukr.net


аграрного ліцею на 

світлодіодному LED-екрані 

центральної площі  

м. Звенигородка  

(пр. Шевченка,  63) 

 

Турмій 

Лілія 

Анатоліївна, 

тел. (098) 860-73-41 

15. м. Монастирище ДНЗ „Монастирищен-

ський професійний 

ліцей“,  

м. Монастирище, 

вул. Соборна, 129 

Проведення тижнів професій 

 

Проведення профорієнтаційної 

роботи в загальноосвітніх школах 

 

День відкритих дверей „Моя 

майбутня професія“ 

 

Марафон робітничих професій 

 

„Флешмоб професій“ 

 

Професійний челендж 

 

Заняття-тренінги для 

старшокласників закладів освіти 

„Мій вибір – моя професія“ 

Пікалюк 

Олена 

Володимиріва, 

Микитенко 

Валентина 

Миколаївна, 

тел. (097) 762-19-86 

 

Павлученко 

Сергій 

Михайлович, 

Микитенко 

Валентина 

Миколаївна, 

тел. (097) 762-19-86 

 

Павлученко 

Сергій 

Михайлович, 

Микитенко 

Валентина 

Миколаївна, 

тел. (097) 762-19-86 

 

Павлученко 

Сергій 

Михайлович, 

Микитенко 

Валентина 

Населені пункти 

Монастирищенського, 

Жашківського, 

Христинівського та 

Уманського регіонів 

Черкаської області; 

Оратівського, 

Іллінецького, Гайсинського 

та Теплицького регіонів 

Вінницької області; 

Тетіївський регіон Київської 

області 

На території ДНЗ 

„Монастирищенський 

професійний ліцей“ 

Головна площа м. 

Монастирища 

 

Соціальні мережі 

 

Заклади загальної середньої 

освіти Монастирищенського 

регіону 



Миколаївна, 

тел. (097) 762-19-86  

16. м. Умань ДНЗ „Уманський 

професійний аграрний 

ліцей“,  

м. Умань 

вул. Залізняка, 4 

Давайте ближче познайомимось; 

Престиж робітничої професії 

Боровіцький Сергій 

Васильович, 

тел. (066) 622-54-23 

ДНЗ „Уманський 

професійний аграрний 

ліцей“ 

 

 


