
 

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

у період вступної компанії 2021 року 
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м. Дніпро ДПТНЗ «Дніпровський 

регіональний центр 

професійно-технічної освіти»,  

49057, Дніпропетровська 

область, м.Дніпро, проспект 

Богдана Хмельницького 229 

1. Профорієнтаційне анкетування у Центрі 

Професійної Кар'єри та тестування он-лайн через 

власний сайт та соц.мережі. 

2. Онлайн майстер класи з професій: 

Опоряджувальник будівельний, Кухар.Кондитер. 

Тістороб. Пекар. Електрогазозварник. Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів.  

3. Мобільне консультування абітурієнтів по 

виробу майбутніх професій. 

4. Офлайн та он-лайн екскурсії, а також 

віртуальна екскурсія на сайті по навчальному 

закладу. 

5. Участь у міських та обласних заходах з 

популяризації робітничої професії. День 

відкритих дверей у Центрі. 

6. Розміщення інформаційних 

відеопрезентацій та відеороликів з професій у 

соцмережах: на власних сторінках Інстаграм, 

Фейсбук, Ютюб-каналі, Спільнота у вайбері і на 

сайті Центру. 

 Ягодка Олена 

Григорівна, 

050.932.964.1 

ДРЦПТО, школи 

міст, ОТГ,  

2 м. Дніпро Професійно-технічне 

училище № 2 м. Дніпро, 

49083, м.Дніпро, 

вул.Новоселівська, 27 

1. Проведення дня відкритих дверей;  

2. Об'їзд закладів освіти міста та області з 

метою проведення анкетування школярів;  

3. Друк-оголошення до газети "Вісті 

Придніпров'я"; 

4. Сумісні з учнями СЗШ конкурсів 

професійної майстерності на базі училища;  

5. Віртуальна екскурсія в майстерні, кабінети, 

Бабіченко Наталія 

Володимирівна 067-

6352542 

ПТУ № 2 м. Дніпро 



гуртожиток училища; 

6. Розміщення фото та відео на сайті училища 

з метою популярізації професій, які допоможуть 

школярам у виборі майбутньої професії;  

7. Організація роботи профільного навчання. 

створення учнівського STEM- центру "Forward";  

8. Розміщення профорієнтаційної інформації 

у Facebook, Instagram, Youtube. 

3 м. Дніпро ДПТНЗ «Дніпровське вище 

професійне училище 

будівництва», 

49051, Дніпропетровська 

область, м.Дніпро, вулиця 

Богдана Хмельницького, 

будинок 3-а 

1. Віртуальна екскурсія по навчальному 

закладу на сайті, Розміщення роликів з 

профорієнтації в соціальних мережах, Проведення 

дистанційних спортивних змагань; 

2. Проведення он лайн майстер-класів та 

профорієнтаційних заходів; 

3. Он лайн презентація професій 

Мантула С.Г. 099 03 

55 977 

За запитом ЗОЗО 

4 м. Дніпро Професійно-технічне 

училище № 6,  

49006, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. 

Володимира Антоновича, 72а 

1.Віртуальна екскурсія в майстерні та кабінети 

училища. 

2.Віртуальна екскурсія по музею училища. 

3.Проведення майстер-класу (віртуально) на базі 

центру TRIORA 

4.Тренінг: "Обери для себе професію" 

5.Квест "Чарівна країна професій" 

6. Розміщення QR- коду ПТУ №6 в 

загальноосвітніх школах міста. 

Бондаревська Л.І. 

(050)453-92-00 

ПТУ №6 

5 м. Дніпро ДПТНЗ «Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти»,  

49052, Дніпропетровська 

область, м.Дніпро, вул. 

Алтайська, 6а 

1. Віртуальна екскурсія навчального закладу на 

сайті:  

2. Розміщення фото та відео з метою 

популяризації та престижності професій, які 

допоможуть абітурієнтам у виборі майбутньої 

професії в соціальних мережах: окрема сторінка 

відео каналу Youtube, сторінка у Facebook, група 

Facebook; сторінка у Іnstagram, канал Telegram;  

3. Проведення майстер-класів та участь у 

профорієнтаційних челенджах; 

4. Виїзди в територіальні громади області 

агідбригад, майстер-класи; 

5. Ярмарки для шкіл освітнього округу; 

- Зюкова Людмила 

Іванівна, 

0675601075; 

 Мельник Тетяна 

Олександрівна, 

0961951417, 

0953323679, 

priymdcpto@gmail.co

m  

ДПТНЗ "ДЦПТО"  

м. Дніпро, вул. 

Алтайська 6-а.  



6.Театральна вистава «Сучаснісні пригоди 

Буратіно»; 

7. Профорієнтаційний захід «ПРОФЕСІЙНА 

ОСВІТА СУЧАНОСТІ»; 

8. Тренінг: "Моя професія - моє майбутнє"; 

9. День кар'єри", Дні відкритих дверей, тощо; 

10. Тестування онлайн «Визначення професійної 

траекторії»; 

11. Онлайн інформування, консультування, 

майстер класи з професій за напрямками навчання  

6 м. Дніпро ДЗП(ПТ)О «Придніпровський 

професійний ліцей м.Дніпро»,  

49112, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. 

Електрична, 36 

1. День кар'єри", Дні відкритих дверей; 

2. Онлайн тестування  із професійного 

самовизначення; 

3. Онлайн інформування, консультування, 

майстер класи з професій за напрямками навчання 

Мунтян Наталія 

Вікторівна, 095 

8182428 

м. Дніпро, ПрПЛ 

7 м. Дніпро Вище професійне училище № 

17, 

49055, Дніпропетровська 

область, місто Дніпро, 

проспект Богдана 

Хмельницького, 49а 

1. Сумісна конференція з ракетобудування з 

представниками ДНУ;  

2. Майстер класи з професії кухарів за 

тематикою "Масляна", частування млинцями, 

3. Популяризація освітнього закладу  

Лук’яненко 

Володимир Петрович 

050-642-79-79  

ЗОЗО м. Дніпра, 

ОТГ, 

8 м. Дніпро ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище з 

поліграфії та інформаційних 

технологій»,  

49038, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. Князя 

Ярослава Мудрого, 56 

1. Онлайн екскурсія по закладу освііти через 

офіційний веб-сайт;  

2. Виїзди в територіальні громади області 

агідбригад,  

3. Майстер-класи для шкіл освітнього округу; 

4. Іінтерв'ю на власному ю-тюб каналі;  

5. Воркшопи на базі Ресурсного центру 

училища "Професійний розвиток молодіжних 

ініціатив" 

Нудьга В.О., тел. 

067338146; 

 Новак С.Б. тел. 

0969246106 

М.Дніпро,  пр. 

Пушкіна, 36 

9 м. Дніпро ДПТНЗ «Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти 

туристичного сервісу»,  

49051, м.Дніпро, вул. 

Байкальська,7 

1. Віртуальна екскурсія навчального закладу на 

сайті:  

2. Розміщення фото та відео з метою 

популяризації та престижності професій, які 

допоможуть абітурієнтам у виборі майбутньої 

професії в соціальних мережах  

3. Проведення майстер-класів та участь у 

 Чечель Сніжана 

Олександрівна,. 

0951106526 

м.Дніпро, вул. 

Байкальська, 7.  

http://center-polygraph.org.ua/ua/
http://center-polygraph.org.ua/ua/


профорієнтаційних челенджах.  

10 м. Дніпро ДЗП(ПТ)О «Вище професійне 

училище № 55 м.Дніпро»,  

49098, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. 

Любарського, 2 

1. Проведення майстер- класів, 

використовуючи різні техніки і засоби швейної 

справи. 

2. Позиціювання швейної справи у 

ЗМІ:Facebook, instagram, Tik-Tok, на офіційному 

сайті ВПУ №55 м.Дніпро.  

3. Онлайн-віктрорини на сторінціу Facebook 

"Швейна справа у кінематографі". 

4. Профорієнтаційні заходи у ЗОЗО міста та 

області під патронатом НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області. 

Участь у загальноміських заходах "Місто 

професій", "Весняна аква-рель" та інше. 

5. Індивідуальна робота педагогічного 

колективу закладу із абітурієнтами та незайнятим 

населеням ,щодо вступу на навчання до ВПУ №55 

м. Дніпра.  

Ірина КУШНИР 

0962132978 

ВПУ №55 м. Дніпро, 

вул. Любарського, 2; 

за запитом шкіл  

11 м. Дніпро ДПТНЗ «Дніпровський 

професійний залізничний 

ліцей», 

м. Дніпро, провулок 

Універсальний 7 

1. Відкриття Центру Професійної Кар`єри 

"Магістраль" на базі навчального закладу; 

2. Тренінги у ЦК згідно плану для здобувачів 

освіти та молоді; 

3. Проведення майстрів – класів; 

4. Участь у профорієнтаційних челенджах; 

5. Онлайн-екскурсії навчальним закладом 

майстер-класи у школах. 

Бондаренко Дар`я 

Володимирівна, 

0993132953 

м. Дніпро, пров. 

Універсальний,7 

12 м. Дніпро ДПТНЗ «Дніпровський центр 

професійної освіти», 

49108, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, вул. Верещагіна, 

103 

1. Онлайн майстер-класи з професій: кухар, 

кухар-кондитер, кухар-офіціант, кравець-

закрійник, перукар-манікюрник. Віртуальна 

екскурсія ДЦПО на сайті. 

2. Офлайн-екскурсія ДЦПО.  

3. День відкритих дверей.  

4. Профорієнтаційне тестування онлайн на 

сайті ДЦПО.  

5. Робота приймальної комісії онлайн.  

Мартинова Тетяна 

Іванівна,  

0671888785, 

martinovadcpo@gmail

.com 

ДПТНЗ 

«Дніпровський 

центр професійної 

освіти», 49108, 

Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, вул. 

Верещагіна, 103. 

За запитом ЗОШ 

міста та області 



6. Розміщення інформаційних 

відеопрезентацій та відеороликів з професій 

закладу у соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, на 

сайті ДЦПО.  

7. Поширення рекламної продукції ДЦПО у 

ЗОШ міста та області.  

8. Індивідуальні профорієнтаційні 

консультації педагогічного колективу ДЦПО з 

абітурієнтами. 

9. Телефонне консультування абітурієнтів з 

обраної професії.  

м. Кривий Ріг 

13 
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м.Кривий Ріг Міжрегіональний центр 

професійної підготовки 

звільнених у запас 

військовослужбовців  

50025, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, вул. 

Ушакова, 4 

1. День відкритих дверей, прямі ефіри з 

майстерень Центру; 

2. Анкетування " Знайди свій шлях у світі 

професій"; 

3. Профорієнтаційні тренінги; 

4. Онлайн майстер класи; 

5. Презентація професій у соціальних 

мережах, відеоролики;  

6. Виїзди мобільних груп до шкіл сільських 

районів 

Альтшуль Ірина 

Іванівна 

097 140 86 54 

МЦППВ,  

за запитом ЗОШ 

регіону 

сільські ЗОШ 

14 м.Кривий Ріг ДПТНЗ «Криворізький 

навчально-виробничий 

центр», 

50106, Дніпропетровська 

область, м Кривий Ріг, вул. 

Фабрична, 5 

1. Профорієнтаційний тренінг «Проект 

успішної Карєри».  

2. Тестування онлайн «Визначення 

професійної траекторії».  

3. Онлайн майстер класи з професій: 

флорист, кухар, агент з організації туризму, 

фотограф.  

4. Консультування абітурієнтів по виробу 

майбутніх професій. Міські та обласні заходи.  

5. День відкритих дверей у КНВЦ. 

6. Розміщення інформації у соцмережах, 

сайті закладу. 

Новохатько Таміла 

Юріївна 0977336690 

 @knvc_osvita 

tamila.planet@gmail.c

om 

КНВЦ, парки міста,. 

15 м.Кривий Ріг ДНЗ «Криворізький центр 

підготовки і перепідготовки 

1. День відкритих дверей" Професійний 

орієнтир" 

Рябко Марина 

Юріївна 0960292722 

КЦППРКБГ,інтерне

т простір,м.Кривий 



робітничих кадрів будівельної 

галузі», 

50029, м. Кривий Ріг, вул. ім. 

Кропивницького, 21-а 

2. Анкетування " Знайди свій шлях у світі 

професій" 

3. Профорієнтаційні тренінги 

4. Онлайн майстер-класи 

5. Презентація професій у соціальних 

мережах, відеоролики 

6. Виїзди мобільних груп до шкіл сільських 

районів 

Ріг та прилеглі 

райони 

16 м.Кривий Ріг Центр підготовки і 

перепідготовки робітничих 

кадрів №1 м. Кривий Ріг, 

50005, м. Кривий Ріг, вул. 

Каховська, 13б 

1. Проведення дня відкритих дверей; виїздні 

агітбригади до шкіл у сільській місцевості; 

2. Проведення майстер-класів професійного 

спрямування; 

3. Віртуальна екскурсія до навчального 

закладу на сайті: https://cpprk.com/ ;  

4. Індивідуальна робота педагогічного 

колективу з абітурієнтами та незайнятим 

населенням щодо вступу на навчання; 

5. Розміщення фото та відео в соціальних 

мережах: Facebook, Instagram та на сайті ЦППРК 

№ 1 м. Кривий Ріг; 

6. Розміщення онлайн-заяви в соц.мережах. 

Рубцова Лариса 

Анатоліївна 

0962111629 

ЦППРК, парки 

міста, інтернет-

простір, ЗОШ міста 

й області. 

17 м.Кривий Ріг ДПТНЗ «Криворізький 

професійний гірничо-

електромеханічний ліцей», 

50031, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, 

Покровський район, вул. 

Синьоводська, буд. 10 а 

1. Віртуальні екскурсії по закладу освіти, 

презентації з професій у соціальних мережах,  

2. Відеоролик "Знайоство з професією",  

3. Онлайн майстер-клас з професій 

4. Виїзди агітбригад до шкіл сільських 

районів 

Ярославський Вадим 

Анатолійович, 

0679426718 

Сайт КПГЕМЛ, 

соціальні мережі, 

інтернет-платформи 

для проведення 

конференцій 

18 м.Кривий Ріг Криворізький професійний 

гірничо-технологічний ліцей, 

50053, м. Кривий Ріг, вул. 

Елістинська, 1-Л 

1. Проведення профорієнтаційного тренінгу 

"Я у світі професій" та "Десять кроків до успіху"; 

2. Онлайн екскурсії закладу;  

3. Проведення онлайн майтер-класів; 

4. Консультування майбутніх абітурієнтів 

щодо вибору професії; 

5. Розміщення відеороликів в соціальних 

мережах та на офіційному сайті закладу. 

Чайка Ганна 

Анатоліївна, 

0983050811 

aniuta157@gmail.com 

Офіційний сайт 

закладу, соціальні 

мережі Інтернет 

платформи для відео 

конференції 



19 м.Кривий Ріг Криворізький професійний 

гірничо-металургійний ліцей, 

50036, м. Кривий Ріг, вул. 

Бикова,13 

1. "Парад робітничих професій", 

2. Ррозміщення роликів з профорієнтації в 

соціальних мережах, 

3. Проведення дистанційних спортивних 

змагань, 

4. Проведення майстер-класів 

Шестак Наталія 

Леонідівна 

0979097686 

КПГМЛ, соціальні 

мережі, інтернет-

платформи для 

проведення 

конференцій 

20 м.Кривий Ріг Криворізький професійний 

будівельний ліцей, 

50082, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, вул. 

Сергія Колачевського ,133 

1. Професійний квест "CPBL-travel profession" . 

 2. Онлайн-профорієнтаційні консультації 

"Віртуальний шлях в професію". 

 3. Проведення Днів кар`єри "Живи і працюй в 

Україні".  

4. Психологічні тренінги підвищення рівня 

самооцінки.  

5. Години професійного спілкування. 

Музика Людмила 

Михайлівна 

0973183577 

КПБЛ, , м. Кривий 

Ріг, вул. Сергія 

Колачевського ,133 

21 м.Кривий Ріг ДНЗ «Інгулецький 

професійний ліцей», 

50102, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 6 

1. Розміщення на сайті закладу та в 

соціальних мережах інформацій, відеоматеріалів,  

2. Майстер-класи з професій 

3. Розміщення рекламних буклетів в 

громадському транспорті. Проведення Днів 

відкритих дверей.  

Рудковська Наталя 

Олександрівна 

0672802392 

Сайт ptu44.at.ua. 

Соціальні мережі 

facebook,youtube. 

Громадський 

транспорт 

22 м.Кривий Ріг ДНЗ «Криворізький центр 

професійної освіти металургії 

та машинобудування», 

50103, м. Кривий Ріг, майдан 

Домнобудівників, 10 

1. Розміщення роликів з профорієнтації в 

соціальних мережах. 

2.  Профорієнтаційна робота в пересувних 

наметах КЦПОММ протягом літа 

Красота Людмила 

Миколаївна 

0976865013 

КЦПОММ, м. 

Кривий Ріг, майдан 

Домнобудівників, 

10. Соціальні 

мережі, громадські 

місця м.Кривий Ріг 

23 м.Кривий Ріг Криворізький професійний 

транспортно-металургійний 

ліцей, 

50076, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, вул. 

Івана Авраменка 25 

1. Розміщення роликів профорієнтаційного 

змісту на сайті КПТМЛ, у соціальних мережах, в 

маршрутному телебаченні. 

2. Проведення Дня відкритих дверей в 

режимі онлайн . 

3. Інформаційні зустрічі педагогічних 

працівників ліцею з випускниками шкіл міста. 

4. Розповсюдження реклами-календарів, 

буклетів вступникам під час відвідування їх у 

школах міста та району. 

Ткачук Т. Б. 097-625-

14-86 

Соціальні мережі, 

громадські місця, 

школи м. Кривого 

Рогу та 

Криворізького 

сільського району. 

http://ptu44.at.ua/


24 м.Кривий Ріг ДПТНЗ «Криворізький центр 

професійної освіти 

робітничих кадрів 

торгівельного та 

ресторанного сервісу», 

50074 м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область, 

вул. Гетьманська, 78 

Розміщення роликів профорієнтаційного змісту на 

сайті центру КЦПОРКТРС , у соціальних 

мережах, в маршрутному телебачені.  

Екскурсії в режимі оналйн. 

Мироненко Катерина 

Віталіївна 

0973346914 

Соціальні мережі 

Центр КЦПОРКТРС 

25 м.Кривий Ріг Криворізький професійний 

ліцей, 

50076, Дніпропетровська 

область, м.Кривий Ріг, 

вул.Корнійчука (Івана 

Авраменка) , 27 

Розміщення роликів профорієнтаційного змісту на 

сайті КПЛ, у соціальних мережах 

Кухтін Катерина 

Олександрівна, 

0963412616 

Соціальні мережі 

КПЛ, 50076, 

Дніпропетровська 

область, м.Кривий 

Ріг, вул.Корнійчука 

(Івана Авраменка) , 

27 

м. Кам’янське 
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м.Кам’янське ДПТНЗ «Кам’янський центр 

підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів», 

51931, Дніпропетровська 

область, м. Кам’янське, вул. 

Медична, 2 

1. Розміщення роликів профорієнтаційного 

змісту на сайті, у соціальних мережах.  

2. Проведення онлайн: віртуальних екскурсій 

по закладу освіти; майсте-класів; тестувань та 

тренінгів з вибору професії; презентації з 

професій; Днів відкритих дверей.  

3. Інформаційні зустрічі педагогічних 

працівників центру з випускниками шкіл міста. 

4. Розповсюдження реклами-календарів, 

буклетів здобувачам освіти старших класів під час 

відвідування шкіл міста та прилеглих районів.  

5. Поширення рекламної продукції в 

транспортних засобах, дошках оголошень та 

звукової реклами.  

6. Профорієнтаційні відеоролики в 

соціальних мережах. 

Хурда Маргарита 

Семенівна 

0972680732 

(vvkcpprk2007@gmai

l.com) 

Інтернет-платформи, 

сайт, соціальні 

мережі, навчальний 

заклад, школи, 

транспорт, радіо-

мовлення, дошки 

оголошення.  

26 м.Кам’янське Кам’янське вище професійне 

училище, 

51925, Дніпропетровська 

область, м.Кам’янське, 

Розміщення інформації профорієнтаційного 

напрямку на сайті закладу та соціальних мережах 

Viber, facebook, Instagram, youtube, 

Поширення рекламної продукції в транспортних 

Плоха Тамара 

Венедиктівна 

0673385015 

КамВПУ, транспорт, 

радіо-мовлення 



проспект Гімназичний, 10 засобах, поширення звукової реклами 

26 м.Кам’янське ДПТНЗ «Кам’янський центр 

підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів 

будівництва та 

автотранспорту», 

51938, Дніпропетровська 

область, місто Кам'янське, 

Баглійський район, вулиця 

Б.Хмельницького, 20 

1. День відкритих дверей для випускників 9-х 

та 11-х класів, з професій: автослюсаря, зварника, 

маляра-штукатура, монтажника ГКК 

2. Екскурсія по центру, знайомство із 

правилами прийому, умовами навчання, 

проживання та дозвілля 

3. Презентації професії та майстер-класи 

4. Індивідуальна робота пед.працівників в 

закріплених школах. 

Пастернак Тетяна 

Миколаївна 

0677514962 

КамЦППРКБА, 

м.Кам'янське, 

Баглійський район, 

вулиця 

Б.Хмельницького, 

20 

26 м.Кам’янське Кам’янський професійний 

ліцей, 

51938, Дніпропетровська 

область, Південний район, 

місто Кам'янське, вулиця 

Лермонтова,151 

1. Орієнтація учнівської молоді на робітничі 

професії через: свята професій, майстер-класи, 

сумісні з учніми СЗШ 

2. Конкурси професійної майстерності, 

заходи СЗШ на базі професійного ліцею (квести, 

вікторини)  

3. Учнівських творчих виставок (під час 

презентацій професій). 

Тарасенко Анастасія 

Миколаївна 097-714-

59-04 

КамПЛ, 

м.Кам'янське, 

вулиця 

Лермонтова,151 

Інші міста 

30 
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м. Павлоград Західно-Донбаський 

професійний ліцей, 

51413, Дніпропетровської 

обл., м. Павлоград, вул. 

Промислова, 11 

1. Міські заходи до святкування Масляни,  

2. майстер-класи "Ліцей відкриває двері"; 

"Ліцей запрошує друзів" 

3. День відкритих дверей; 

4. Роміщення профорієнтаційних відеоролики 

в соціальних мережах;  

5. Розміщення реклами в платіжках за 

комунальні послуги 

Ковач Ольга 

Валеріївна; 

kovacholgav@gmail.c

om 

ЗДПЛ м. Павлоград, 

вул. Промислова, 11. 

Міський парк 

ім.Т.Шевченка 

м.Павлоград,; 

соціальні мережи; 

Кадр ТБ 

31 м.Зеленодольсь

к 

Зеленодольський 

професійний ліцей, 

53860 Дніпропетровська 

область, Апостолівський 

район м. Зеленодольськ 

проспект Незалежності, 5 

1. Відеоролк профорієнтаційного 

напрямку"Обирай нас" на сайті http://zpl.in.ua та у 

соціальних мережах. 

2. Віртуальна екскурсія "Зазирни у своє 

майбутнє". 

3. Онлайн-анкетування "Мій вибір : бути чи 

не бути?". 

4. Реклама на місцевому телебаченні "Лілія 

ТВ"  

Майнер Ірина 

Юріївна 0675701512  

ЗПЛ, 

м.Зеленодольськ 

проспект 

Незалежності, 5. 

Онлайн-

конференція, 

місцеве 

телебачення, 

соціальні мережі 



32 м.Нікополь ДПТНЗ «Нікопольський 

центр професійної освіти», 

53201, Дніпропетровська 

область, м. Нікополь, вул. 

Херсонська, 298а 

1. Розповсюдення реклами-календарів, 

буклетів, флаєрів   

2. Друк оголошення до газети «Сила»; 

3. Оголошення на радіо; 

4. Висвітлення оголошення та 

розповсюдження у соцмережах: Facebook, 

YouTube та Instagram та на сайті НЦПО; 

5. Розміщення онлайн-заяви в соц.мережах; 

6. Розміщення профорієнтаційного ролика на 

каналі; 

7. Розміщення рекламок в автообусах 

Лисенко М.М. 

0664861567 

НЦПО м.Нікополь, 

вул. Херсонська, 

298а; 

ОТГ, ЗОСШ 

м.Нікополя, 

соц.мережі 

33 м.Синельников

е 

Синельниківський 

професійний ліцей, 

52500, Дніпропетровська 

область, м.Синельникове, 

вул..Центральна, 185 

1. "Віртуальна екскурсія закладом";  

2. Тижні з професіїй в ZOOM 

"Кухар.Кондитер", "Електрогазозварник. 

Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах", "Слюсар з ремонту 

рухомого складу. Оглядач-ремонтник вагонів". 

3. Відеоролики з професій.  

4. Анкетування на сайті ліцею. 

5. Дні відкритих дверей. 

Розміщення роликів профорієнтаційного змісту на 

сайті ліцею та сторінках в Facebook. на сайті 

центру, у соціальних мережах, 

Шпилько Наталя 

Анатоліївна 

0988273740 

СПЛ, 

м.Синельникове, 

вул..Центральна, 

185; 

Соціальні мережі 

34 м.Першотравен

ськ 

ДПТНЗ «Першотравенський 

гірничий ліцей», 

52803, Дніпропетровська 

область, м. Першотравенськ, 

вул. Шахтарської Слави, 16 

1. Профорієнтаційні заходи «Твоя професія- 

твоє майбутнє»; 

2. Профорієнтаційні тренінги, ігри;  

3. Профорієнтаційні відеоролики, розміщення 

їх в соцмережах; 

4. Майстер-класи з професій для учнів та їх 

батьків;  

5. Участь у батьківських конференціях 

(інформація профорієнтаційної спрямованості);  

6. Розміщення профорієнтаційної інформації 

в батьківських та учнівських групах (ОНЛАЙН) 

7. Анкетування майбутніх абітурієнтів на 

сайті ліцею; 

8. Профорієнтаційні зустрічі з батьками; 

Котельва Марина 

Володимирівна 

0664383260 

ПГЛ, , м. 

Першотравенськ, 

вул. Шахтарської 

Слави, 16; ЗОШ 

м.Першотравенськ, 

Миколаївської ОТГ, 

Українське ОТГ; 

сайт ліцею; 

соціальні мережі 



9. Ііндивідуальна робота з учнями;  

10. Конкурси професійної майстерності;  

11. Технологічні та віртуальні екскурсії на 

підприємства; 

12. Зустрічі з представниками різних професій; 

13. Декади робітничих професій; 

14. Проведення профорієнтаційних КВЕСТ– 

ігор;  

15. Конкурс «Інформаційно-комунікаційний 

контент з профорієнтації» - вебресурс- лонгрид 

«Крок у професійне майбутнє» 

35 м.Тернівка Тернівський професійний 

гірничий ліцей,  

51502, Дніпропетровської 

обл., м.Тернівка, вул. 

Маяковського,буд.24 

1. Віртуальна екскурсія закладом; 

2. Розміщення роликів профорієнтаційного 

змісту на сайті, у соціальних мережах;  

3. Дні відкритих дверей; 

4. Ввиїзди агідбригад до шкіл ближніх сел та 

міст 

Тюкіна Владислава 

Олександрівна 

ТПГЛ,, м.Тернівка , 

вул. Маяковського 

,24 

36 м. Нікополь Нікопольський професійний 

ліцей, 

53213, м.Нікополь, 

пр.Трубників, 16 

1. Віртуальні екскурсії по закладу освіти, 

презентації з професій у соціальних мережах,  

2. Відеоролики "Знайомство з професією", 

3. Ппрезентація відео-майстер класів з 

професій.  

4. Розміщення на сайті закладу та соціальних 

мережах профорієнтаційних матеріалів, 

5. Поширення рекламної продукції в місті та 

районі,  

6. Поширення звукової реклами 

7. Онлайн тестування з профорієнтації.  

8. Онлайн приймальна комісія,  

9. Створення бази даних випускників шкіл 

Котенко Павло 

Сергійович 

0664882802 

НПЛ, м.Нікополь, 

пр.Трубників, 16 

37 м. 

Новомосковськ 

Професійно-технічне 

училище № 48 

м.Новомосковськ, 

51200, Дніпропетровська 

область, м. Новомосковськ, 

вул. Леваневського, 27а 

1. Створення на сайті училища 

консультативної сторінки "Запитуйте, ми 

відповідаємо" для онлайн спілкування з 

майбутніми вступниками;  

2. Онлайн-конференції; 

3. Челенджи, флешмоби, відеоролики, 

інформаційні повідомлення "Розповідаю про 

Верба Вікторія 

Анатоліївна 097-880-

79-25 

ПТУ № 48, 

м.Новомосковськ, 

вул. Леваневського, 

27а 



професію";  

4. Віртуальна екскурсія по училищу. 

38 м. Покровськ ДПТНЗ «Покровський центр 

підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів», 

53300, Дніпропетровської 

обл., м.Покров , 

вул.Л.Чайкіної, 17 

1. Офлайн та онлайн екскурсії, а також 

віртуальна екскурсія на сайті по навчальному 

закладу. 

2. Розміщення QR- коду в загальноосвітніх 

школах міста. 

3. Проведення он лайн майстер-класів, он 

лайн презентація професій. 

4. Профорієнтаційні ролики он-лайн на сайті 

центру , у соціальних мережах, розміщення 

інформації для абітурієнтів щодо вступу на сайті 

центру та в соц. мережах,; 

5. Розповсюдження буклетів серед містян, 

6. Встановлення банерів у місті. 

7. Міський захід "Місто професій"  

Тарикіна Неля 

Михайлівна, 

0664567561 

ДПТНЗ "ПЦППРК", 

м. Покров 

39 м. Марганець ДПТНЗ «Марганецький 

професійний ліцей», 

53400, Дніпропетровська 

область, м.Марганець, 

вул.Єдності, 41 

1. Відкриття Центру кар'єри,  

2. Відвідування загальноосвітніх шкіл м. 

Марганця та Нікопольського району 

3. Розміщення рекламних матеріалів на сайті 

МПЛ,  

4. Віртуальні екскурсії закладом освіти,  

5. Онлайн майстер-класи за професіями. 

Лонська Наталя 

Володимирівна 

0990668729 

ДПТНЗ "МПЛ" м. 

Марганець 

Сільській  регіон 

40 
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смт. 

Божедарівка 

Професійно-технічне 

училище №71, 

52323, Дніпропетровська 

область, Криничанський 

район, смт. Божедарівка, вул. 

Виконкомівська, 22 

1. Проведення дня відкритих дверей;  

2. Розміщення оголошення в районній газеті 

"Нові рубежі";  

3. Профорієнтаційне консультування в  

закладах освіти Криничанського району; 

4. Анкетування школярів; 

5. Розміщення профорієнтаційних відео-

роликів на сайті училища, Facebook, Instagram. 

Зінюк Тетяна 

Євгенівна 

0969938616 

52323, 

Дніпропетровська 

область, 

Криничанський 

район, смт. 

Божедарівка, вул. 

Виконкомівська, 22;  

41 с. Шев’якине Професійно-технічне 

училище №74, 

52600, Дніпропетровська 

область, Васильківський 

1. Профорієнтаційні тренінги; 

2. "Профорієнтаційні канікули"; 

3. Майстер-класи за професіями; 

4. Піар-акції; 

Юрченко Тамара 

Миколаївна 

0675639317 

ПТУ №74, с. 

Шев’якине, вул. 

Центральна, 1; 

Уентральна площа 



район , с. Шев’якине, вул. 

Центральна,1, 

5. Профі-квести; 

6. Виступи агітбригад; 

7. Розміщеня матеріалів на  сторінках у 

Facebook, сайт навчального закладу,; 

8. Профорієнтаційні ролики на сайті 

навчального закладу та YouTube; 

9. Профорієнтаційна реклама в газеті 

"Васильківський вісник" та радіо "Електа"; 

10. Зовнішня реклама (училищний та шкільні 

автобуси району), біг-борди в с. Васильківка. 

11. Відвідування загальноосвітніх шкіл та 

зустрічі з батьками потенційних абітурієнтів. 

РБК сел. 

Васильківки 

ЗОСШ району за 

запитом 

42 с. 

Олександрівка 

Ордена «Знак Пошани» вище 

професійне училище №75, 

53600, Дніпропетровська 

область, Покровський район, 

с. Олександрівка, вул. 

Шкільна, 10 

1. День відкритих дверей 

2. Віртуальна екскурсія по навчальному 

закладу 

3. Візуалізація робітничіх професій "Я - 

PROFFI" 

4. Віртуальні майстер-класи з робітничих 

професій 

Цикало Ніна 

Василівна, 

0999809708 

ВПУ №75, 

Покровський район, 

с. Олександрівка, 

вул. Шкільна, 10; 

соціальні мережі  

43 смт. Межова ДПТНЗ «Межівське 

професійно-технічне 

училище», 

52900, Дніпропетровська 

область, Межівський район, 

смт. Межова, вул. Сонячна,2 

1. Профорієнтаційний захід онлайн "Моя 

професія - моя гордість" 

2. Участь у обласному огляді-конкурсі 

«Інформаційно-комунікаційний контент з 

профорієнтації»  

Осьмуха Галина 

Олександрівна, 

0955121976 

МПТУ, Межівський 

район, смт. Межова, 

вул. Сонячна,2; 

соціальні мережі; 

ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

44 с.Саксагань,  

м.Вольногірськ

, 

м.Жовті Води 

ДПТНЗ «Західно-

Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти», 

52173, Дніпропетровська 

область, П’ятихатський р-н, с. 

Саксагань вул. Соловйова 1 

1. Розміщення роликів профорієнтаційного 

змісту на сайті центру та інших власних сторінках 

в Facebook. 

2. Он-лайн майстер-класи з професій: кухар, 

кондитер, маляр, штукатур, електрогазозварник. 

3. Розміщення інформації для абітурієнтів 

щодо вступу на місцевих телеканалах. 

Табацька Юлыя 

Миколаъвна 

0968441307 

ЗДЦ ПТО, 

П’ятихатський р-н, 

с. Саксагань вул. 

Соловйова 1; 

Соціальні мережі 

45 смт. Томаківка ДПТНЗ «Томаківський 

професійний аграрний ліцей», 

53500, Дніпропетровська 

область, Томаківський район, 

смт. Томаківка, вул.. 

1. Віртуальна екскурсія по закладу освіти. 

2. Розміщення коротких відеороликів на 

офіційній сторніці "ТПАЛ", у Фейсбці та 

Інстаграм. 

3. Майстер-класи з професій: "Слюсар", 

Литовченко С.А., 

0968279087 

ТПАЛ, 

Томаківський район, 

смт. Томаківка, вул.. 

Шосейна,10; 

соціальні мережі; 



Шосейна,10 "Кухар.Офіціант".  

4. Виїзди агітбригад. 

ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

46 смт. 

Петриківка 

Професійно-технічне 

училище № 79, 

51800, Дніпропетровська 

область, Петриківський 

район, смт. Петриківка, 

проспект Петра 

Калнишевського, 73 

1. Відеоролики про професії; 

2. Виготовлення сучасної рекламної 

продукції для батьків абітурієнтів, креативні 

оголошення в пресі; 

3. Онлай-зустрічі з абітурієнтами; 

4. Розповсюдження в мережі Інтернет 

електронної заяви для вступу 

Петак Катерина 

Юріївна, 0972979632 

ПТУ № 79, 

Петриківський 

район, смт. 

Петриківка, 

проспект Петра 

Калнишевського, 73; 

соціальні мережі; 

ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

47 смт. Юр’ївка ДНЗ «Професійно-технічне 

училище № 81»,  

Дніпропетровської області, 

Юр’ївського району  

смт. Юр’ївка, вул. 

Запорожченко, 1 

1. Дні  відкритих дверей в режимі он-лайн; 

2. Розповсюдження відеороликів в 

соцмережах, на сайті закладу «Моя професія - 

кухар»; 

3. Розміщення відеороликів з майстер-

класами на сайті закладу, в соцмережах 

Межуєва Любов 

Володимирівна, 

0952273360 

ПТУ№81, 

Юр’ївського району 

смт. Юр’ївка, вул. 

Запорожченко, 1; 

соціальні мережі; 

ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

48 смт. Солоне ДПТНЗ «Солонянський 

професійний аграрний ліцей», 

52400, Дніпропетровська 

область, Солонянський район, 

смт.Солоне, вул. Строменко, 

4 

1. Презентація "Моя професія - моє 

майбутнє", 

2. Майстер-класи з професій 

Ружицький Андрій 

Андрійович 

0987892647 

ДПТНЗ "СПАЛ" 

соціальні мережі; 

ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

49 м. Апостолове ДПТНЗ «Апостолівський 

центр підготовки та 

перепідготовки робітничих 

кадрів», 

53802, Дніпропетровська обл., 

м.Апостолове, вул. Мічуріна, 

8 

1. Профорієнтаційні ролики в соціальних 

мережах; 

2. Проведення майстер-класів "Твоя 

майбутня професія"; 

3. Флешмоб "Моє життя - мій професійний 

вибір"; 

4. День відкритих дверей.  

Савченко Алла 

Костянтинівна 

0677411104 

АЦППРК, 

м.Апостолове, вул. 

Мічуріна, 8 

соціальні мережі; 

ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

50 смт. Софіївка ДПТНЗ «Софіївський 

професійний ліцей», 

53100, Софіївський район, 

смт. Софіївка, вул. Поштова, 

10 

1. Майстер класи з професій для здобувачів 

освіти 8-11 класівЗЗСО; 

2. Профорієнтаційні квести для здобувачів 

освіти 1-4 класів ЗЗСО;  

3. Робота гуртків на базі закладу з 

Демяненко Тетяна 

Григорівна 

0971600581 

СофПЛ, 

Софіївський район, 

смт. Софіївка, вул. 

Поштова, 10; 

соціальні мережі; 



залученням здобувачів освіти ЗЗСО; 

4. Інформація в соціальних мережах. 

ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

51 смт. 

Магдалинівка 

Професійно-технічне 

училище № 88,  

51100, Дніпропетровська 

область, Магдалинівський 

район, смт.Магдалинівка, 

вулиця Прозорова, 2а 

1. Профорієнтаційні ролики в соціальних 

мережах.  

2. Проведення майстер-класів .  

3. День відкритих дверей. 

4. Онлайн знайомство зі закладом.  

Хмелинська Алла 

Юріївна 0506090153 

ПТУ-88, 

Магдалинівський 

район, 

смт.Магдалинівка, 

вул. Прозорова, 2а; 

 ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

52 Смт. 

Царичанка 

ДПТНЗ «Царичанський 

аграрний професійний ліцей»,  

51000, Дніпропетровська 

область, Царичанський район, 

смт. Царичанка, вул. Соборна, 

47 

1. Співпраця з керівництвом та 

педпрацівниками шкіл району, ОТГ; 

2. Розміщення на сайтах шкіл, громади, ОТГ , 

в соцмережі банера ЦАПЛ, рекламних та 

профорієнтаційних матеріалів 

3. Віртуальна екскурсія по закладу 

Киприч Наталія 

Анатоліївна 

ЦАПЛ, , 

Царичанський 

район, смт. 

Царичанка, вул. 

Соборна, 47; 

соціальні мережі; 

ОТГ та ЗОСШ 

району за запитом 

53 м. Перещепине Перещепинський 

професійний ліцей,  

51221, Дніпропетровська 

область, Новомосковський 

район, місто Перещепине, 

вулиця Шевченка, 114 

1. Майстер-класи (квести, вікторини) з 

професій; 

2. Учнівські творчі виставки «Фантазуй та 

створюй світ професій»; 

3. Розміщення інформаційних відеороликів з 

професій в соціальних мережах та на офіційному 

сайті; 

4. Поширення рекламних буклетів та 

агітаційного матеріалу 

5. Співпраця з керівництвом та 

педпрацівниками шкіл району, ОТГ; 

6. Виступи виїздної агітбригади ліцею 

«Господарі» 

Власенко Віталій 

Григорович  097 821 

603; Чала Юлія 

Анатоліївна 

0989191556 

ППЛ, 

Новомосковський 

район, 

м.Перещепине, 

вулиця Шевченка, 

114; 

соціальні мережі; 

школи ОТГ 

м.Перещепине, 

школи Губиниської 

ОТГ 

 

 

 

 


