
               

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

у період вступної компанії 2021 року  

 

Область Назва населеного 

пункту 

Назва та адреса 

закладу 

Назва профорієнтаційного 

заходу 

Відповідальна особа від 

закладу, її контакти  

(номер телефону або 

ел.пошта 

Місце проведення 

профорієнтаційного заходу 

Чернівецька м. Чернівці ВПУ №3, м.Чернівці, 

вул. Головна, 127 

«Ярмарок професій»; 

Профорієнтаційні 

тренінги в ЗЗСО 

Дребіт Наталя Іванівна 

0506706718 

Скорбогач Оксана 

Сергіївна 

0501600402  

Спорткомплекс 

«Олімпія», вул 

Воробкевича, 6; 

м. Сторожинець 

«Юність Підгір’я», 

вул. Б.Хмельницького 1; 

м. Герца, ліцей «Асакі», 

вул. Ліліяка, 2; 

м.Заставна, Заставнівська  

ЗОШ І-ІІІ ст., 

вул Незалежності, 112 А; 

м. Новоселиця 

Будинок культури,  

вул. Чкалова, 7 

м. Чернівці Чернівецький 

професійний 

будівельний ліцей,  

м. Чернівці,  

вул. Миколаївська, 38а 

«Ярмарок професій»; 

Профорієнтаційні 

тренінги в ЗЗСО; 

Майстер-класи з 

професій 

Руснак Оксана 

Ярославівна  

0507039450 

ptu4@meta.ua 

Спорткомплекс 

«Олімпія», вул. 

Воробкевича, 6  

ЗЗСО міста Чернівці та 

районів області  

Виробничі майстерні 

ліцею 

м. Чернівці Вище професійне художнє 

училище  

№ 5 

м.Чернівці, 

Виставка творчих робіт 

здобувачів освіти ВПХУ 

№5 м. Чернівці - «Барвиста 

Буковина» (квітень); 

Федорук Наталя 

Іванівна   

0661741849 

Центр культури 

«Вернісаж» , м.Чернівці, 

вул. Франка 15  

(виставкова зала);  



вул. Тобілевича,1 Розміщення рекламних 

матеріалів у транспорті, 

пресі, вуличне радіо, 

телебачення, соцмережах; 

Виставка творчих робіт 

здобувачів освіти 

ВПХУ№5   - «Стежками 

Буковини» (червень-

липень) 

Тренінгові заняття, 

майстер-класи для учнів 

ЗЗСО  (в онлайн/офлайн 

режимі) 

 

 

Обласний краєзнавчий 

музей, вул. 

О.Кобилянської, 28; 

Спорткомплекс 

«Олімпія», вул 

Воробкевича, 6; 

ЗЗСО міста Чернівці та 

районів області 

 

 

м. Чернівці Чернівецький 

професійний  ліцей 

автомобільного 

сервісу, 

м. Чернівці, 

вул. Садовського, 6  

Проведення в ЗЗСО м. 

Чернівці та районів області 

профорієнтаційних уроків 

«Основи вибору професії»; 

Профорієнтаційні тренінги 

в ЗЗСО 

Іванова Олена 

Сергіївна 

ptu6@meta.ua 

0506429621 

ЗЗСО м. Чернівці та 

Чернівецької області; 

Спорткомплекс 

«Олімпія», вул 

Воробкевича, 6 

 

м. Чернівці ПТУ № 8, 

м. Чернівці, 

вул. Руська, 198 

Проведення 

профорієнтаційних 

тренінгів  

«Моя майбутня професія», 

«Професія мого вибору» в 

ЗЗСО 

Поширення друкованих 

рекламно-інформаційних 

матеріалів; 

Проведення 

мотиваційних акцій 

«Приведи друга» в 

Іванійчук Сніжана 

Михайлівна 

0952299811 

Степікова Тамара  

Вікторівна 

0996385857 

ЗЗСО м. Чернівці та 

Чернівецької області; 

Спорткомплекс 

«Олімпія», вул 

Воробкевича, 6; 

Соцмережі 

Фейсбук,  

Інстаграм,  

Тік-ток 
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соціальній мережі; 

Проведення он-лайн 

«Тиждень професій». 

м. Чернівці Чернівецький 

професійний 

машинобудівний ліцей, 

м. Чернівці,  

вул. Хотинська, 47 Д 

Майстер-класи з професій: 

Електромеханік з ремонту 

та обслуговування 

лічильно-обчислювальних 

машин; слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, водій категорії 

“В”,”С”; верстатник 

широкого профілю; 

електрогазозварник; 

Профорієнтаційні тренінги 

в ЗЗСО 

Костинюк Оксана 

Ериківна, тел. 

0502456919 

kostinyk78@ 

gmail.com  

Виробничі майстерні 

ліцею 

м. Чернівці Чернівецьке вище 

комерційне училище 

КНТЕУ, м. Чернівці,  

площа Соборна, 2 

 

Майстер-класи з 

професій 

Профорієнтаційні 

тренінги в ЗЗСО; 

Ярмарок професій; 

 Виробничі майстерні 

училища, 

ЗЗСО міста Чернівці та 

районів області; 

Спорткомплекс «Олімпія», 

вул. Воробкевича, 6 

м. Чернівці Чернівецький 

професійний ліцей 

сфери послуг, 

м. Чернівці,  

вул. Руська, 228 Б 

Професійні тижні з 

професій: операторів з 

обробки інформації та 

програмного забезпечення, 

агент з постачання, 

адміністратор, секретар 

керівника, 

електромеханіків з 

ремонту та обслуговування 

лічильно-обчислювальних 

машин; 

Профорієнтаційні тренінги 

Симонова Лідія 

Миколаївна 

ptu13@ukr.net 

Навчальний корпус 

ліцею 

25.01-29.01 

 

22.02-26.02 

 

01.03-05.03 

 

09.03-12.03 

 

10.05-14.05 



в ЗЗСО 

м. Чернівці Чернівецький 

професійний ліцей 

залізничного транспорту, 

м. Чернівці,  

вул. Капеланська, 27 

Майстер-класи, 

Профорієнтаційні 

тренінги в ЗЗСО; 

Розміщення міні-роликів 

на сервісі TikTok, на 

сторінках Facebook, 

Instagram; 

Трансляції 

профорієнтаційного 

ролику по телебаченню; 

Розміщення оголошення 

про набір в маршрутні 

транспортні засоби; 

Озвучення інформації про 

набір на залізничних 

станціях 

Руснак Людмила 

Василівна 

 0665060519 

0689551838 

Виробничі майстерні 

ліцею 

м. Чернівці Чернівецьке вище 

професійне училище 

радіоелектроніки, вул. 

Південно-Кільцева, 8 

Створення та 

розповсюдження 

профорієнтаційних 

буклетів у соціальних 

мережах, на сайті закладу, 

у маршрутному 

транспорті; 

 Проведення майстер 

класів з професійного 

спрямування (онлайн 

і офлайн формат) 

Профорієнтаційні тренінги 

« Крок до майбутньої 

професії» для учнів ЗЗСО 

(онлайн і офлайн формат); 

Залучення соціальних 

Кавнічук Оксана 

Костянтинівна, 

0502649831,  

cavnichuc@gmail.com 

Навчальні майстерні 

училища; 

ЗЗСО міста Чернівці та 

районів області; 

спорткомплекс 

«Олімпія», вул. 

Воробкевича, 6 

 

 



партнерів (роботодавців та 

випускників) до 

проведення 

профорієнтаційних 

зустрічей із учнями 9,11 

класів ЗЗСО 

с.Ставчани 

Хотинського 

району 

Ставчанський 

професійний ліцей,  

с.Ставчани, 

масив Ліцейний, вул. 

Миру, 1 

 

Профорієнтаційні 

тренінги в ЗЗСО 

Майстер-класи з професій 

для учнів випускних 

класів ЗЗСО 

Петрушка Людмила 

Миколаївна,  

(0231) 20-2-88 

 

ЗЗСО Дністровського 

району 

смт. Глибока Глибоцький професійний 

ліцей, смт. Глибока, 

вул. І.Бойка, 4 

Майстер-класи з професії: 

-кухар «Cooking with  love 

-2021»; 

- слюсар з ремонту 

колісних  транспортних 

засобів 

 «Locksmith work» 

- проведення технічного 

обслуговування 

автомобіля 

Агатій Іван Іванович, 

0958815620 

Навчально – практичний  

центр «Громадське 

харчування»; 

Навчально – практичний  

центр  

«Слюсарна справа»; 

Буковинський центр 

аграрних технологій 

м.Сокиряни Сокирянське ВПУ, 

м. Сокиряни, 

вул. О.Кобилянської, 105 

Виїзні майстер-класи з 

професій 

Короташ Іван 

Миколайович,   

(03739)2-14-04 

sokvpu@gmail.com 

 

ЗЗСО І-ІІІ ст.: 

Михалківський ліцей 

Білоусівський ліцей 

Романковецький  ліцей 

ім.К.Ф.Поповича 

Шебутинецький  ліцей 

Гвіздівецький 

Ліцей 

Грубнянський 

НВК 

Селищанський НВК 
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Сокирянський  ЗЗСО І-ІІІ 

ст.№1 

Сокирянська  гімназія 

м. Заставна ВПУ № 24 м.Заставна,  

вул. Бажанського, 58 

Професійні майстер-

класи  

Ковальницький Петро 

Миколайович 

095-56-57-942 

М’якота Марія 

Василівна 

066-135-96-21 

м.Заставна, вул.. 

Бажанського,58 

м.Заставна, вул. 

Юрківська, 8 

07.05.21; 14.05.21; 

21.05.21; 28.05.21; 

04.06.21 

смт. Кельменці Кельменецький  

професійний ліцей, смт. 

Кельменці, 

вул.Грушевського, 31 

Профорієтаційні 

тренінги; 

Випуск інформаційних 

буклетів та рекламних 

повідомлень в ЗМІ про 

професії, які можна 

здобути в ліцеї; 

«Ярмарок професій»; 

робота консультативного 

пункту з вибору 

професії; 

робота інтерактивного 

майданчика «У пошуках 

свого покликання. Від 

профорієнтаційної роботи 

до професійного вибору»  

Боднар Інна 

Ярославівна 

0971733280, 

innabodnar2305@ukr.net 

ЗЗСО Дністровського 

району 

Приймальна комісія ліцею 
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