
      
                                             

        

Графік інших профорієнтаційних заходів 

у закладах професійної (професійно - технічної) освіти період вступної компанії 2021 року 

 

  
№ Область 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 Чернігівська м. Чернігів Чернігівський 

професійний ліцей 

залізничного 

транспорту    

м.Чернігів, 

вул.Реміснича, 56 

Розміщення інформаційних 

матеріалів про освітній 

заклад в соціальних 

мережах  

Нікуліна Лариса Миколаївна,         

050 465 62 18 

Соціальні мережі 

Профорієнтаційні бесіди Заклади загальної 

середньої освіти 

міста 

Онлайн - екскурсії по 

ліцею 

Стеба Дмитро Миколайович,                 

073-402-77-50 

Чернігівський 

професійний 

ліцей 

залізничного 

транспорту 

2 Чернігівська м. Чернігів ДПТНЗ 

"Чернігівське вище 

професійне училище 

побутового 

обслуговування",                                                     

м. Чернігів, вул. 

Козацька, 11а 

Профорієнтаційні бесіди, 

тренінги, майстер-класи за 

професіями 

Шийко Вікторія Олегівна 

050 465 13 09 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста, області 

Участь у «Ярмарках 

професій» в м. Чернігові та 

Днях кар’єри в області 

(профорієнтаційні виступи 

педпрацівників, учнів 

м. Чернігів, 

населені пункти 

області 



училища, майстер-класи, 

виступи Театру Мод) 

Участь в обласних 

челенджах: «Все буде 

ПТО!», «Ми це зробили!»; 

флешмобах: «Я матиму 

роботу! А ти?», «Навчайся 

та працюй в Україні»; у 

профорієнтаційному імідж-

проєкті «Навчайся з нами – 

Профтехосвіта 

Чернігівщини» 

Мережа Facebook 

Розміщення інформації про 

професії, за якими 

здійснюється підготовка у 

закладі, на 

профорієнтаційних сіті-

лайтах, в онлайн журналі 

«Орбіта» ЧНМЦ ПТО 

м. Чернігів,  

мережа Facebook, 

онлайн журнал 

«Орбіта» 

Розміщення правил 

прийому на сайті закладу 

освіти 

Сайт ЧВПУ ПО 

Участь у 

профорієнтаційних 

заходах, що 

відбуватимуться у м. 

Чернігові 

м. Чернігів 



Демонстрація  

профорієнтаційного 

відеоролику  на 

телеканалах міста та у 

соціальних мережах  

Обласне 

телебачення та 

соціальні мережі  

3 Чернігівська м. Чернігів ДПТНЗ 

"Чернігівське вище 

професійне 

училище"                   

м.Чернігів, 

вул.Кільцева, 20                                                     

Професіографічний  

тренінг «Обери професію – 

обери майбутнє»  

Соловйова Олена Петрівна           

098 118 97 82 

ДПТНЗ 

"Чернігівське 

вище професійне 

училище" Професіографічні екскурсії  

майстернями  училища 

(токарна, слюсарна, 

шліфувальна, 

автолабораторія) з 

проведенням майстер-

класів 

Кисіль Денис Петрович           

098 439 36 22 

Професіографічні екскурсії 

навчально-тренувальним 

центром училища  

Лавренко Тетяна Григорівна  

066 668 65 88 

4 Чернігівська м. Чернігів ДПТНЗ 

"Чернігівський 

центр професійно - 

технічної освіти"    

м.Чернігів, 

вул.Козацька, 7а 

Проведення онлайн 

майстер-класів: 

«Приготування виробу 

«Краффін», «Приготування 

Крюшона», «Техніка 

подачі страв різними 

способами», «Попередня 

сервіровка столу», «Прості 

форми складання 

серветок», «Приготування 

німецького кренделя 

(брецеля)» 

Максименко Ірина Олексіївна, 

(0462) 72-40-70  

ДПТНЗ 

«Чернігівський 

центр 

професійно-

технічної освіти» 



Презентація відеороликів: 

«Приготування бісквітного 

тіста холодним способом», 

«Приготування страв із 

дріжджового тіста. 

Пампушки», 

«Приготування страв із 

дріжджового тіста. Піца»,  

«Приготування страв із 

дріжджового тіста. 

Хачапурі», «Приготування 

страв із дріжджового тіста. 

Кулеб’яка». 

Сайт ЧЦ ПТО, 

соціальні мережі 

5 Чернігівська м. Чернігів ДПТНЗ 

"Чернігівський 

професійний 

будівельний ліцей" 

м.Чернігів, проспект 

Миру, 247 

Демонстрація 

профорієнтаційних 

відеороликів та 

інформаційно-

просвітницьких матеріалів 

про  заклад освіти у 

соціальних мережах 

Борзило Олена Іванівна                      

063 937 09 97 

Інтернет-мережа 

6 Чернігівська м. Сновськ ДПТНЗ "Сновське 

вище професійне 

училище лісового 

господарства"                                  

м.Сновськ, 

Бульварна, 5 

Профорієнтаційні бесіди, 

тренінги за професіями 

Царук Олександр Захарович        

097 604 01 20 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Чернігівського, 

Новгород-

Сіверського, 

Корюківського 

районів 

Участь у «Ярмарках 

професій» 

Населені пункти 

області 

Розміщення інформаційних 

матеріалів про освітній 

заклад в соціальних 

мережах та на радіо 

Інтернет-мережа 



Участь у ХІІ Міжнародній 

виставці "Сучасні заклади 

освіти" 

Київський палац 

спорту  

7 Чернігівська смт.Куликівка ДПТНЗ 

"Куликівський 

професійний 

аграрний ліцей"                                         

смт. Куликівка, 

Миру, 43 

Проведення декади 

робітничих професій 

"Аграрний ліцей - старт до 

професійного зростання" 

Івашко Надія Олексіївна,                

096 857 64 49 

ДПТНЗ 

"Куликівський 

професійний 

аграрний ліцей" 

Проведення відео-мосту 

КулПАЛ - ЗЗСО на тему: 

"Навчання та вибір 

професії: як зробити 

правильний вибір" 

Мартиненко І.В.,                               

063 184 28 04 

ДПТНЗ 

"Куликівський 

професійний 

аграрний ліцей", 

заклад загальної 

сеоедньої освіти 

смт.Куликівка 

Проведення тематичних 

днів професійної 

спрямованості на тему 

"Робітнича професія - 

платформа кар'єрного 

зростання" для учнів 

закладів загальної 

середньої освіти району 

Єрко Галина Михайлівна,                  

097 423 33 58 

ДПТНЗ 

"Куликівський 

професійний 

аграрний ліцей" 

8 Чернігівська смт. Сосниця Сосницький 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської області  

смт.Сосниця, вул. 

Чернігівська, 42 

Профорієнтаційні  бесіди, 

тренінги за професіями 

Самойленко Юлія Вікторівна,                               

095 469 80 78 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Сосницької ОТГ 

Профорієнтаційний 

відеоролик “Все про 

підготовку 

кваліфікованого робітника 

в Сосницькому ПАЛ” 

Андрієнко Анатолій 

Володимирович,                                 

066 440 78 24 

Соціальні мережі 



Зустріч з роботодавцями та 

замовниками кадрів 

(соціальними партнерами) 

Коропець Сергій Михайлович, 

097 913 00 60 

Сосницький 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської 

області 

9 Чернігівська смт. Дігтярі Дігтярівський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської області              

смт. Дігтярі, 

вул.Центральна, 1 

Профорієнтаційні бесіди Власенко Галина Петрівна,            

066 519 11 90 

Заклади загальної 

середньої освіти 

районів області 

Розміщення оголошень про 

набір учнів на навчання  

Радіостанції 

«Планета плюс» 

та «Галактика»  і 

засоби масової 

інформації 

м.Прилуки 

Проведення екскурсій з 

метою ознайомлення з 

навчально - матеріальною 

базою закладу та умовами 

проживання у гуртожитку 

Дігтярівський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської 

області  

Розміщення інформаційних 

матеріалів про освітній 

заклад та проведення 

онлайн-екскурсій в 

соціальних мережах 

Соціальні мережі 

10 Чернігівська м. Прилуки Прилуцький 

професійний ліцей 

Чернігівської області                

м.Прилуки, вул. 

Київська, 337 

Розміщення оголошень про 

набір учнів на навчання  

Забейда Юлія Михайлівна,          

066 771 02 71 

Сайт закладу, 

соціальні мережі, 

радіостанції 

«Планета FM», 

«Галактика FM», 

«Tim FM», 

місцеве 

телебачення. 



Організація та проведення 

у соціальних мережах 

прямого ефіру на тему: 

"Вступна кампанія 2021 

року",  флешмобів з метою 

пропагування навчання у 

закладах професійної 

(професійно - технічної) 

освіти  

Забейда Юлія Михайлівна,          

066 771 02 71 

Соціальні мережі 

Презентація 

профорієнтаційного 

календаря на 2021 рік  

Марченко Антоніна 

Володимирівна,                                  

066 802 65 11 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста Прилуки, 

прилеглих 

районів 

Розміщення рекламних 

постерів про професії, за 

якими здійснюється 

підготовка у закладі 

Забейда Юлія Михайлівна,          

066 771 02 71 

Інтернет-мережа 

Профорієнтаційні бесіди з 

випускниками закладів 

загальної середньої освіти 

Куленча Ірина Іванівна,                          

095 536 96 32 

Заклади загальної 

середньої освіти 

м. Прилуки та 

районів 

11 Чернігівська с. Сокиринці Сокиринський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської області                      

с. Сокиринці, вул. 

Садова, 16           

Розміщення інформаційних 

матеріалів про освітній 

заклад в соціальних 

мережах та на радіо 

Тимошенко Ярослав 

Віталійович,                         095 

408 02 49 

Соціальні мережі 

Проведення тренінгових 

занять "Зроби перший крок 

у професійне майбутнє" 

для випускників закладів 

загальної середньої освіти 

Вольвач Софія Іванівна,                 

050 970 15 29 

Сокиринський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської 

області 



Організація фотовиставки 

"Життя ліцею" 

Тимошенко Ярослав 

Віталійович,                         095 

408 02 49 

Профорієнтаційні бесіди, 

консультації з 

випускниками закладів 

загальної середньої освіти 

Мазина Ірина Володимирівна           

066 916 16 33 

12 Чернігівська м. Ніжин ДНЗ "Ніжинський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської 

області"                      

м.Ніжин, 

вул.Незалежності, 5а         

Розміщення відеороликів 

"Віртуальна екскурсія 

Ніжинським професійним 

аграрним ліцеєм"  та 

"Віртуальна екскурсія 

навчально - практичними 

центрами" (які 

функціонують на базі 

ліцею) у соціальних 

мережах Фейсбук та 

Інстаграм і на сайті ліцею 

Рибак Олена Миколаївна, 

alenaribak75@gmail.com 

Інтернет-мережа, 

сайт ліцею 

Розміщення інформаційних 

матеріалів про професії, за 

якими здійснюється 

підготовка у закладі, на 

сайті ліцею, в соціальних 

мережах Фейсбук, 

Інстаграм 

Розсилка інформаційних 

буклетів про заклад освіти 

з переліком професій, за 

якими здійснюється 

підготовка у закладі, на 

електронні пошти закладів 

середньої освіти м. Ніжина 

Карпенко Ліна Григорівна, 

Karpenkolina100@gmail.com 

Інтернет-мережа 



та всіх об'єднаних 

територіальних громад 

Ніжинського району 

Чернігівської області 

Проведення майстер - 

класів з професій "Кухар. 

Кондитер", "Слюсар з 

ремонту автомобілів", 

"Електрозварник ручного 

зварювання" для учнів 

Ніжинських ЗСО (за умови 

сприятливої 

епідеміологічної ситуації) 

Карпенко Ліна Григорівна, 

Karpenkolina100@gmail.com 

ДНЗ 

"Ніжинський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської 

області", корпус 

№ 1, 3 

Профорієнтаційна робота 

педагогічних працівників 

ліцею у закладах загальної 

середньої освіти міста 

Ніжина та Ніжинського 

району 

Єлізаров Юрій Петрович, 

yuri.elizarov@ukr.net;                                           

Карпенко Ліна Григорівна,   

Karpenkolina100@gmail.com 

Заклади загальної 

середньої освіти 

м.Ніжина та 

Ніжинського 

району 

Розповсюдження серед 

учнівської молоді 

інформаційних буклетів 

про заклад освіти та 

професії, за якими 

здійснюється підготовка  

Карпенко Ліна Григорівна, 

Karpenkolina100@gmail.com 

м. Ніжин та 

Ніжинський 

район 

Організація допрофесійної 

підготовки для учнів 10 - 

11 класів закладів 

середньої освіти 

Єлізаров Юрій Петрович, 

yuri.elizarov@ukr.net                                           

ДНЗ 

"Ніжинський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської 



 

Ніжинської, Крутянської 

та Вертіївської ОТГ 

області", корпус 

№ 1 

Участь у фестивалі «Його 

величність ніжинський 

огірок» (проведення 

майстер-класів, 

презентація творчих 

майданчиків) 

Карпенко Ліна Григорівна, 

Karpenkolina100@gmail.com 

Ніжинський парк 

ім. Т.Г.Шевченка 

13 Чернігівська м. Ічня ДПТНЗ "Ічнянський 

професійний 

аграрний ліцей"                                           

м. Ічня, вул. 

Травнева, 2 

Проведення  онлайн-

тренінгів 

Ледень Світлана Михайлівна 

096 939 45 58 

Заклади загальної 

середньої освіти 

м. Ічня та 

Ічнянської ОТГ 

Розміщення на сайті 

закладу відеороликів про 

професії, за якими 

здійснюється підготовка 

Богатир Леся Сергіївна, 

093 706 46 55 

Сайт ДПТНЗ 

"Ічнянський 

професійний 

аграрний ліцей"  

Розміщення оголошень про 

набір учнів на навчання  

Карпенко Л. В. 

licey.ich@gmail.com 

Радіостанція і 

засоби масової 

інформації м.Ічня 

Випуск профорієнтаційних 

постерів 

Жданович Алла 

Олександрівна, 

067 297 02 55 

Соціальні мережі 


