
 

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

у 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 Донецька м. Маріуполь Маріупольський 

професійний ліцей 

будівництва, 

м. Маріуполь, вул. 

Лепорського, 2Б 

Анкетування щодо вибору 

майбутньої професії учнів-

випускників 9-х, 11-х класів 

ЗЗСО міста та опитування їх 

батьків 

Гусєва Алла 

Володимирівна 

068-78-225-35 

ЗЗСО 

м. Маріуполь 

Проведення екскурсій в МарПЛБ 

для учнів та їх батьків щотижня 

для кожної ЗЗСО 

м. Маріуполь, 

вул. Лепорського, 2Б 

Проведення профорієнтаційної 

роботи профорієнтаторами ліцею 

на батьківських зборах в ЗЗСО 

ЗЗСО 

Проведення профорієнтаційної 

роботи профорієнтаторами ліцею 

та агітбригадою учнів МарПЛБ у 

класах шкіл 

ЗЗСО 

Демонстрація рекламного  

ролика на місцевому телебаченні 

та оголошення про набір учнів у 

ЗМІ 

Телебачення, ЗМІ, 

соціальні мережі, 

youtoobe 

2 Донецька м. Маріуполь ДНЗ 

«Маріупольський 

центр професійно-

технічної освіти», 

Донецька область, 

м. Маріуполь, 

вул. Митрополитська, 

б.61 

Відвідування шкіл міста 

профорієнтаторами училища (з 

дозволу адміністрації шкіл) 

Ротмістрова О.С. 

097-33-50-211 

olyarotmistrova@gmail.

com 

ЗЗСО м. Маріуполь, 

та району 



3 Донецька м. Маріуполь Маріупольський 

професійний 

машинобудівний 

ліцей, м. Маріуполь, 

вул. Макара Мазая, 

буд. 3 

Робота педагогічних працівників 

зі здобувачами освіти шкіл 

випускних класів та їх батьками 

шляхом відвідування за графіком 

позакласних годин та 

батьківських зборів. 

Гакєєва Н.О. 

0671076975 

ЗЗСО м. Маріуполь 

та району 

Співпраця з Державною 

Службою зайнятості щодо участі 

у профорієнтаційних заходах 

За планом Державної 

Служби зайнятості 

міста 

4 

 

Донецька м. Краматорськ Краматорське ВПУ 

(№14), 

вул. Героїв України, 

5 

Профорієнтація електронними 

засобами (відеоролики з 

професій та інформаційний 

матеріал) у соціальних 

електронних мережах 

Роянова Ірина 

Володимирівна 

066 94 44 168 

iroyanova@ukr.net 

Сайт: 

kvpu-14.dn.ua 

Fcebook 

«Краматорське 

ВПУ» 

Відвідування шкіл міста 

профорієнтаторами училища (з 

дозволу адміністрації шкіл) 

ЗЗСО 

м. Краматорськ 

Надати інформаційні матеріали 

для оформлення куточка 

профорієнтації у школах міста 

ЗЗСО 

м. Краматорськ 

Проведення екскурcій по 

училищу з учнями та їх 

батьками, з дотриманням 

санітарно-епідемічних заходів (в 

кількості одного класу однієї 

школи) 

Краматорське ВПУ 

Проведення екскурсій з учнями 

на базове підприємство ПрАТ 

«НКМЗ» та інші підприємства 

міста. 

За бажанням учнів за згодою 

батьків. 

ПрАТ «НКМЗ» 

5 Донецька м. Слов’янськ Слов’янський 

професійний 

машинобудівний ліцей, 

м. Слов’янськ, 

вул. Кільцева, 2а 

Відвідування шкіл міста та 

району профорієнтаторами 

училища (з дозволу адміністрації 

шкіл) 

Бовздаренко М.Р. 

0500151866 

м. Слов’янськ 

м. Лиман 

 



6 Донецька 

 

м. Краматорськ 

 

ДНЗ 

«Міжрегіональне 

вище професійне 

будівельне училище 

м.Краматорська», 

м.Краматорськ, 

вул.Паркова, 62 

Створення відеозапрошення, 

розсилка на сайти ЗЗСО 

Хандога К.В., 

0958006431, 

katehandoga@ukr.net 

ДНЗ «МВПБУ 

м.Краматорська», 

вул. Паркова, 62 

День краси (майстер-класи 

зачісок та макіяжу) 

Афанасьєва В.Ю., 

0958297728, 

perukar933@gmail.co

m 

ДНЗ «МВПБУ 

м.Краматорська», 

вул. Паркова, 62 

Наукові конференції, розробка 

сумісних наукових робіт з 

енергозбереження здобувачів 

освіти МВПБУ зі школярами 

ЗЗСО №26 

Шубчинський В.Д., 

тел.0508180776, 

shubvd1902@ 

gmail.com 

ДНЗ «МВПБУ 

м.Краматорська», 

вул. Паркова, 62; 

вулиця Софіївська, 

128. 

7 Донецька м. Дружківка ДНЗ «Дружківський 

професійний ліцей», 

вул. Соборна 8 

Викладення відеоролику у 

соціальних мережах. 

Бороденко Т.В., 

тел. 0958133540 

Соціальні мережі 

 

Індивідуальна робота з 

абітурієнтами та їх батьками. 

ЗЗСО 

 

Реклама  у ЗМІ.  

Екскурсії, мультимедійні 

презентації для учнів 9-х класів 

на базовому підприємстві з 

метою популяризації робітничих 

професій. 

ТОВ «Корум 

Дружківський 

машинобудівний 

завод» 

Участь  у профорієнтаційних 

заходах, організованих  міським  

центром зайнятості. 

Дружківський 

міський центр 

зайнятості 

8 Донецька м. Покровськ Покровський 

професійний ліцей 

м. Покровськ, 

вул. Захисників 

України, 1 

Участь у проведенні фестивалю. 

Професій організованого 

Покровським міським центром 

зайнятості (згідно графіка роботи 

ЦЗ) 

Земляна Т.М., 

0661289914, 

ppl38@ukr.net 

Покровський 

міський центр 

зайнятості 

Розміщення буклетів про вступну 

компанію в ліцеї 

газета «Моноліт», 

(ПРАТ «ШУ 

«Покровське) та 

телеканал «Орбіта» 

(лютий-травень) 

Проведення зустрічей 

представників закладу освіти з 

ЗЗСО м. Покровськ 

(лютий-травень) 



учнями шкіл міста і району. 

Виступи на класних годинах 

Індивідуальна робота з 

випускниками шкіл та їх 

батьками (лютий-червень) 

ЗЗСО м. Покровськ 

(лютий-травень) 

Розміщення інформації про 

професії на сайті ліцею(лютий-

червень) 

Сайт ліцею 

Проведення вебінарів зі школами 

міста та району (лютий-червень) 

ЗЗСО м. Покровськ 

(лютий-травень) 

9 Донецька м. Костянтинівка Костянтинівський 

професійний 

будівельний ліцей, 

м. Костянтинівка, 

вул. Європейська, б. 

78 

Семінари проф. спрямування в 

школах міста і району* 

Савенко І.В., 

050-6081048 

ЗЗСО міста і району 

Спільні профорієнтаційні заходи 

із міським центром зайнятості 

(Ярмарок вакансій, Ярмарок 

професій) 

Савенко І.В 

050-6081048 

 

Міський центр 

зайнятості 

Спільні майстер-класи у кухні-

лабораторії з випускниками 

ЗЗСО міста і району 

Шевченко О.П. 

095-4637591 

Кухня-лабораторія 

ліцею 

Спільні спортивні змагання з 

випускниками ЗОШ* 

Дрокін В.О. 

095-3698134 

Спорт. зали ліцею 

Замовлення, розповсюдження 

рекламної продукції 

Савенко І.В 

050-6081048 

 

 

Замовлення профорієнтаційної 

реклами у ЗМІ) 

Савенко І.В 

050-6081048 

статті в газеті, аудіо-

реклама на радіо 

Постійне розміщення та 

оновлення інформації 

профорієнтаційного спрямування 

на офіційних веб-сторінках 

ліцею 

Григорян Н.В. 

050-4721917 

Сайт ліцею, сторінка 

Фейсбук 

10 Донецька м. Селидове Селидівський 

професійний ліцей, 

м. Селидове, 

вул. Чернишевського

, буд. 9 

Рекламно-інформаційний захід 

«Презентація професій» 

Цалова Л.І., 

0502798058 

Селидівський 

професійний ліцей 

Ярмарок професій Міські центри 

зайнятості міст 

Селидове, 



Новогродівка, 

Гірник, Покровськ, 

Українськ 

11 Донецька 

 

м. Краматорськ 

 

ДНЗ «Краматорське 

вище професійне 

торгово-кулінарне 

училище», 

вул. Ювілейна, 6 

Розміщення реклами в 

соціальних мережах 

Селезньова В.С. 

0509121925 

 

Соціальні 

мережі 

Індивідуальні бесіди з батьками 

та учнями 

За місцем 

проживання 

випускників 

Індивідуальні або колективні 

екскурсії (маленькими групами) 

ДНЗ «Краматорське 

вище професійне 

торгово-кулінарне 

училище» 

12 

 

Донецька м. Авдіївка Авдіївське 

професійно-технічне 

училище, 

м. Авдіївка, 

вул. Поштова, б. 23 

Постійне розміщення та 

оновлення інформації 

профорієнтаційного спрямування 

на офіційних веб-сторінках 

училища 

Какоткіна С.М., 

0956272794 

Сторінки у 

соціальних мережах, 

сайт училища, сайт 

ВЦА м. Авдіївки 

Робота профорієнтаційної 

бригади 

ЗЗСО м. Авдіївка 

Сумісна співпраця (зустрічі, 

круглі столи, обговорення) 

працівників шкіл, училища, 

міського центру зайнятості, 

представників роботодавців 

м .Авдіївка 

13 Донецька м. Краматорськ ДНЗ 

«Краматорський 

центр професійно-

технічної освіти» 

вул. 

Ювілейна, 62 

м.Краматорськ 

Розміщення 

профорієнтаційної інформації 

у офіційних групах соціальних 

мереж 

Facebook (https://www. 

facebook.com/ kcpto47), instagram 

(@dptnzkcpto),на сайті 

навчального закладу 

(http://kcpto47  new.at.ua) 

Ревякіна С.М., 

050-268-22-66, 

kc47@ukr.net 

Сайт закладу освіти, 

соціальні мережі 

 

14 Донецька м. Маріуполь 

 

 

 

Маріупольський 

професійний ліцей 

м Маріуполь 

Ярмарок професій Саврова О.С., 

0975620678 

Маріупольський 

міський центр 

зайнятості 

 

https://www/
http://kcpto47/


 вул. Воїнів-

Визволителів, 8 

 

 

15 Донецька м. Бахмут ДНЗ«Бахмутський 

центр професійно-

технічної освіти», 

м. Бахмут, 

вул. Оборони, буд. 18 

Майстер-клас з професії «Кухар. 

Кондитер.» з залученням учнів 

шкіл 9-11 класів 

Сидоренко Т.М. 

095-420-65-01 

 

ДНЗ «Бахмутський 

центр професійно-

технічної освіти» 

м. Бахмут, 

вул. Оборони, 

буд. 18 

Майстер-клас з професії 

«Швачка» з залученням учнів 

ЗЗСО 9-11 класів 

Хмєлєва В.В. 

0992237895 

Майстер-клас з професії 

«Електрогазозварник. 

Електрозварник автоматичних та 

напівавтоматичних машинах» з 

залученням учнів ЗЗСО 9-11 

класів 

Домахін В.М. 

т.0953421780 

Майстер-клас з професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» з 

залученням учнів ЗЗСО 9-11 

класів 

Малахова Л.М. 

т. 0508725296 

«Майстер-клас з професії 

«Муляр» 

з залученням учнів ЗЗСО 9-11 

класів 

Адаменко М.М. 

т.0509988909 

«Майстер-клас з професії 

«Маляр» 

з залученням учнів ЗЗСО 9-11 

класів 

Борисенко В.С. 

т.0502205635 

м.Соледар ДНЗ "Бахмутський 

ЦПТО" (м. Соледар, 

вул. Соледарська 

1А) 

Тематичний захід "Мандрівка по 

професіях" 

Калініченко Л.В. 

0669276883 

ЗЗСО м. Сіверськ 

Ігрова програма "У світі 

професій" 

ЗЗСО м. Бахмут 

Виставка робіт здобувачів освіти 

закладу "Розмагіття талантів" 

Центральна площа 

м.Соледар 

Профорієнтаційна година 

"Професійний гороскоп" 

ЗЗСО  Соледарської 

ОТГ, м. Бахмут, м. 



Сіверськ, 

м. Світлодарськ, 

м.Лиман 

 

16 Донецька м. Слов’янськ Слов’янський 

БРЦПО ім. П.Ф. 

Кривоноса 

м. Слов’янськ, вул. 

Волзька, 125 

Майстер класи під час “Ярмарок 

професій” на базі міського 

Центру зайнятості 

Бондаренко Н.В., 

050 610 56 64 

Лаптєва К.В., 

095 386 92 77 

Міський центр 

зайнятості 

Виїзні 

“Дні відкритих дверей” із 

виступом учнів центру 

Павлова Н.В., 

095 365 22 39 

ЗЗСО міста та 

району 

Проведення рекламної діяльності 

через соціальні мережі: на сайті 

центру і на сторінці у  фейсбуці. 

Оновлення профорієнтаційної 

інформації про заклад освіти. 

Коломієць В.Ю., 

050 291 33 86 

Павенко Н.В., 

095 348 57 61 

СБРЦПО ім. П.Ф. 

Кривоноса 

Проведення виставок-

презентацій по професіям з 

наступним висвітленням у 

соціальних мережах та ЗМІ 

Павлова Н.В., 

0953652239, 

Голови методичних 

комісій 

Майстерні 

СБРЦПО 

ім. П.Ф.Кривоноса 

Створення «карти» шкіл міста та 

району і профорієнтація в них 

Бондаренко Н.В., 

050 610 56 64; 

Лаптєва К.В., 

095 386 92 77 

ЗЗСО міста та 

району 

Розповсюдження рекламних 

матеріалів у ЗЗСО і середніх 

спеціальних освітніх закладах. 

Павлова Н.О., 

095 365 22 39 

 

ЗЗСО міста та 

району 

Профорієнтаційні тренінги у 9-11 

класах закладів загальної 

середньої освіти м. Слов’янська 

Павлова Н.О., 

095 365 22 39 

ЗЗСО міста та 

району 

17 Донецька м. Маріуполь Маріупольський 

професійний ліцей 

сфери послуг і 

торгівлі, Донецька 

область, 

Розміщення рекламних 

оголошень профорієнтаційного 

спрямування у їдальнях та 

крамницях базового 

підприємства ліцею, ТОВ 

«Управління громадського 

Лисенко О.А., 

0983152983 

ТОВ «Управління 

громадського 

харчування та 

торгівлі. 

м. Маріуполь,  

пр. Нахимова, 



м. Маріуполь, 

проспект Єдності, 51 

харчування та торгівлі (понад 

100 локацій). 

Розміщення банерів на вулицях 

міста Маріуполь 

Розміщення оголошень 

профорієнтаційного спрямування 

• на сайті м. Маріуполь, 

• сайті МПЛСПіТ, 

• у соціальних мережах. 

Участь, сумісно з Міським 

центром зайнятості, у « 

Ярмарках професій», для  

профорієнтаційної роботи з 

незайнятим населенням 

Виготовлення та 

розповсюдження календарів, 

буклетів, оголошень. 

пр. Будівельників, 

буд. 161-163 

 

Сайт м. Маріуполя 

0629 

Сайт МПЛСПіТ 

http://mplsuit.at.ua/ 

 

https://www.facebook.

com/profile.php?id=1

00045561756858 

 

Тренінги профорієнтаційного 

спрямування 

ЗЗСО м. Маріуполя,  

прилеглих селищ 

Нікольського та 

Мангушського 

районів 

Проведення,  сумісно з 

представниками базового 

підприємства, майстер – класів та 

презентацій професій для 

здобувачів освіти 

загальноосвітніх шкіл та 

прилеглих селищ Нікольського 

та Мангушського районів 

 

Залучення до інформаційної 

роботи профорієнтаційного 

напряму випускників ліцею, 

здобувачів освіти та їхніх 

батьків. 

Маріупольський 

професійний ліцей 

сфери послуг і 

торгівлі 

18 Донецька 

 

м. Маріуполь 

 

Відкриття навчального СТО Кравченко 

Олександр 

Донецька обл., 

http://mplsuit.at.ua/


Маріупольський 

професійний ліцей 

автотранспорту, 

87522, Донецька 

область, 

м. Маріуполь, вул. 

Таганрозька, 199 

Володимирович 

0961472494 

м. Маріуполь, вул. 

Таганрозька, 199 

 Відкриття майданчика з 

підготовки стропальників 

Пічкур Світлана 

Олександрівна 

0972113148 

Відкриття майданчика з 

підготовки трактористів та 

слюсарів с/г техніки 

Кравченко 

Олександр 

Володимирович 

0961472494 

Створення профорієнтаційного 

ролика 

Пічкур Світлана 

Олександрівна 

0972113148 

Робота агітаційної бригади у 

закладах освіти Волноваського, 

Мангушського, Нікольського 

районів 

Пічкур Світлана 

Олександрівна 

0972113148 

Донецька обл. 

19 Донецька м. Торецьк Торецький 

професійний ліцей, 

м. Торецьк, 

вул. Онежська, 3 

Свято Масляна Агаркова О.М, 

тел:0508692615 

Злобіна О.В. 

тел:0664727545 

Центральна міська 

площа 

Ознайомлення учнів 9-11 кл. з 

професіями закладу освіти та їх 

кваліфікаційними вимогами 

ЗЗСО м.Торецьк, 

Новгородська 

допоміжна школа-

інтернат, 

Парасковіївська 

допоміжна школа- 

інтернат, 

Миколаївська 

допомідна школа-

інтернат, 

центр соціально-

психологічної 

реабілітації 

м. Торецьк 

20 Донецька м. Маріуполь Маріупольський 

професійний ліцей 

сфери послуг, м. 

Маріуполь, пр. 

Карпова, 18 

Періодичне повідомлення через 

засоби масової 

Інформації, мережу Інтернет 

(телерадіо компанії «Сигма», «ТВ-

7», «МТВ», сайт міста «0629», 

Тальман І.В. 

0972824533 

Програма «Дошка 

оголошень 

телерадіокомпаній 

«Сигма», «ТВ-7», 

«МТВ», сайт міста 



українські, обласні, міські сайти 

оголошень), соціальні мережі, 

оголошення у  міському 

транспорті про набір учнів до 

ліцею за професіями  на 2021-2022 

н.р 

«0629», українські, 

обласні, міські сайти 

оголошень, соціальні 

мережі, міський 

транспорт 

21 

 

Донецька м. Родинське Родинський 

професійний ліцей 

вул.Маяковського, 29, 

м.Родинське 

Проведення бесід з учнями 

випускних класів, їх батьками з 

метою формування потреби у 

саморозвитку щодо здобуття 

професійної (професійно-

техгічної) освіти за напрямами 

підготовки фахівців, за якими 

готує професійний ліцей 

Подолець К., 

0501569422 

Подолець Г., 

0937258892 

Глєбський К., 

0950585168 

ЗЗСО Покровської, 

Мирноградської, 

Добропільської ОТГ 

Розповсюдження рекламно-

інформаційної продукції про 

напрями підготовки та правила 

прийому до професійного ліцею 

Активізація та залучення 

здобувачів освіти професійного 

ліцею шляхом проведення 

зустрічей (виховні заходи, 

професійні конкурси, спортивні 

змагання, фотоконкурс «Моя 

майбутня професія») із 

випускниками закладів загальної 

середньої освіти, в яких учні 

навчалися. 

Організація екскурсії для 

випускників закладів загальної 

середньої освіти на підприємство 

замовника кваліфікованих 

робітників 

Державне підприємство 

«Вугільна компанія 

«Краснолиманська» 

Участь у ярмарках професій та 

вакансій 

Покровський, 

Мирноградський, 

Добропільський 



міський центр 

зайнятості 

22 Донецька м. Білицьке Білицький 

професійний ліцей 

м. Білицьке 

вул.Харківська,22 

Профорієнтаційна агітація у 

населених пунктах району 

Фурсова О.І., 

0668359543 

ЗЗСО 

Рекламні ролики  про заклад у 

соціальних мережах 

Сторінка Фейсбук, 

сайт ліцею 

Розповсюдження оголошень 

серед випускників шкіл 

ЗЗСО 

Проведення конкурсу фахової 

майстерності з запрошенням 

учнів шкіл 

Білицький 

професійний ліцей 

Висвітлювання спортивних, 

розважальних заходів на сайті 

ліцею, соціальних мережах. 

Сторінка Фейсбук, 

сайт ліцею 

23 Донецька м. Білозерське Білозерський 

професійний 

гірничий ліцей, 

м. Білозерське, вул. 

Фестивальна, 8а 

Створення банку даних 

учнівської молоді, який постійно 

щорічно оновлюється 

Козуб І.М. 

(0990428661) 

super.kozub@ukr.ne

t 

Локації закладу 

Оновлення в кожній ЗОШ І-ІІІ 

ступенів району стенди з 

професійної орієнтації. 

ЗЗСО 

Поширення інформації про 

результати участі учнів ліцею в 

обласних олімпіадах, конкурсах 

фахової майстерності та 

спортивних змаганнях. 

Сторінка Фейсбук, 

сайт ліцею 

Проведення онлайн екскурсій. Сторінка Фейсбук, 

сайт ліцею 

Залучення фахівців підприємств 

до участі у профорієнтаційних 

заходах. 

ЗЗСО 

Профорієнтаційні відеоролики Оголошення на 

місцевому 

телебаченні, в пресі, 

реклама в 

соціальних мережах 



проведення для батьків 

спеціалізованих лекторіїв 

Онлайн на 

платформі ZOOM 

24 Донецька м. Маріуполь Маріупольське вище 

металургійне 

професійне училище 

пров. Єрмака, 31 

Стрім спільно з Маріупольським 

міським центром зайнятості 

Межецька К.А. 

0678829084 

 

25 

 

Донецька 

 

м. Мирноград 

 

ДНЗ «Мирноград-

ський профе-сійний 

гірничий ліцей», м-н 

Західний 31Б 

Висвітлення профорієнтаційної 

інформації  в місцевій газеті, на 

місцевому телебаченні, в 

соцмережах 

Трубіна Т.В. 

0990523897 

вул. Центральна, 73 

Онлайн майстер-клас 

«Майстерня кондитерів» 

м-н Західний 31Б, 

26 Донецька 

область 

м. Костянтинівка ДНЗ 

«Костянтинівське 

вище професійне 

училище», 

м. Костянтинівка, 

вул. Торецька, 142 

Майстер-класи, тренінги із 

професійної майстерності за 

професіями: 

 

«Кухар. Кондитер» 

 

 

 

«Перукар (перукар-модельєр). 

Манікюрник» 

 

 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» 

 

«Електрогазозварник» 

Дорофеєв С. І., 

0958327040 

kvpu113@ukr.net 

 

Майстерні, 

лабораторії ДНЗ 

«Костянтиніське 

ВПУ»: 

з 05.05.2021 по 

23.06.2021 

Щосереди 

 

з 06.05.2021 по 

24.06.2021 

Щочетверга 

 

з 03.05.2021 по 

21.06.2021 

Щопонеділка 

 

з 04.05.2021 по 

24.06.2021 

Щовівторка 

27 Донецька Лиман Лиманське ПТУ 

вул. Студентська 4а 

Як скласти  резюме Куліш А.І 

Kpty119@ukr.net 

міський центр 

зайнятості 

 

Онлайн 

конференція 

Фестиваль професій За погодженням з 

центром зайнятості 



Ярмарка професій Куліш А.І 

Kpty119@ukr.net 

Міський центр 

зайнятості 

За погодженням з 

центром зайнятості 

Агітбригади в ЗЗСО Куліш А.І 

Довгейко Ю.В 

Kpty119@ukr.net 

ЗЗСО 

Спільний профорієнтаційний 

захід із роботодавцями, центром 

зайнятості 

Куліш А.І 

Валєбний О.А. 

Kpty119@ukr.net 

ЗЗСО/ за 

погодженням з 

центром зайнятості 

Розміщення профорієнтаційних 

відеороликів на сайтах: училища, 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Довгейко Ю.В. 

Kpty119@ukr.net 

 

Он-лайн 

Розповсюдження  буклетів, 

листівок, профорієнтаційного 

направлення 

Максимова Л.В 

Kpty119@ukr.net 

ЗЗСО, центр 

зайнятості 

Оголошення  в газеті,  на 

телебаченні, соцмережах 

Довгейко Ю.В. 

Kpty119@ukr.net 

Он-лайн 

28 Донецька м. Краматорськ ДНЗ «Краматорське 

вище професійне 

металургійне 

училище», м. 

Краматорськ, 

вул. Дніпровська,7 а 

Здобувачі освіти отримають 

рекламну продукцію з 

профорієнтаційної роботи. Огляд 

відеоролика про ДНЗ «КВПМУ» 

Маєвська Л.І., 
0677195311 

ЗЗСО міст 
Дружківка, 
Констянтинівка, 
Бахмут, 
Краматорськ, 
Слов’янськ, Лиман, 
Білоозерське, 
Добропілля 

29 Донецька м. Курахове Курахівський 

професійний ліцей , 

Донецька область, 

Мар'їнський район, 

м. Курахове, 

вул. Пушкіна, 6 

- Статті у газету до 01.03.2021 

- Відвідування ЗЗСО з 

профорієнтаційними 

матеріалами, 

- Написання листів із 

запрошенням на навчання 

кожному здобувачу освіти школи 

- Зустрічі із батьками здобувачів 

освіти під час батьківських 

здорів у ЗЗСО; 

Чорна О.І. 

0664313784 

Litsey129@ukr.net 

Курахівський 

професійний ліцей 



- висвітлювання 

профорієнтаційних матеріалів на 

сайті закладу  та сторінках у 

facebook 

30 Донецька м. Маріуполь, смт 

Сартана 

Маріупольський 

професійний 

аграрний ліцей, м. 

Маріуполь, смт 

Сартана, 

вул. Генерала 

Куркчи, 49 

Відвідування ЗЗСО з 

профорієнтаційними матеріалами 

Малервейн Л.О., 

0963573388 

ЗЗСО с. Сартана, 

с. Талаківка, смт. 

Мангуш, смт 

Нікольське та 

м. Маріуполь 

31 

 

Донецька м. Волноваха Волноваське 

професійно-технічне 

училище, 

м. Волноваха, 

вул. Менделєєва, 

буд. 2 

Провести бесіди про зміст і 

значення професій, яких 

навчають в училищі. 

Шатіло С.В., 

0663123736, 

shatilo1964@ukr.net 

ЗЗСО Волноваського 

району 

Організувати пропаганду 

робітничих професій за 

допомогою засобів масової 

інформації 

Радіо, місцеві газети, 

рекламні банери на 

території міста 

Інформаційний захід-«День 

кар`єри” 

Районний Будинок 

дитячої 

та юнацької 

творчості 

Організувати нові і поновити вже 

існуючі куточки «Тому хто 

обирає професію». 

ЗЗСО Волноваського 

району 

Організувати виставки технічної 

творчості учнів училища. 

ЗЗСО Волноваського 

району 

Організувати виступи 

випускників і учнів ЗП(ПТ)О 

різних професій 

Навчальні майстерні 

шкіл. 

32 Донецька м. Красногорівка ДНЗ 

«Красногорівське 

вище професійне 

училище» 

вул. Ахтирського, 

буд. 2 

Профорієнтаційний захід 

«Обрана професія запорука твого 

успішного майбутнього» 

Хмара В.Г. 

0507644234 

ЗЗСО Маріїнського 

району 



33 Донецька м. Сіверськ Сіверський 

професійний Ліцей, 

вул. ім. О. Суворова, 

32 

- Проведення виховних бесід з 

метою залучення учнів ліцея до 

профорієнтаційної роботи 

«Абітурієнт 2022». 

- Віртуальні екскурсії. 

- Участь в ярмарках професій та 

інших профорієнтаційних 

заходах. 

- Відвідування батьківських 

зборів випускних класів шкіл. 

- Інформаційні години «Вибір 

професії» для батьків 

випускників. 

- Виїзні рейди педагогічними 

працівниками в школи, 

індивідуально, згідно графіку, 

відвідування учнів на дому 

Козакова Я.М. 

0956636527 

ЗЗСО міста, району 

 

 

Сіверський 

професійний ліцей 

Бахмутський 

міський центр 

зайнятості 

Загальноосвітні 

школи міста, району 

ЗЗСО міста, району 

Сіверський 

професійний ліцей 

 

34 Донецька м. Слов’янськ ДНЗ «Слов’янський 

професійний 

аграрний ліцей», 

84112 м.Слов’янськ, 

вул.Науки-2 

Проведення виїздних семінарів 

для учнів випускних класів 

Донецької області 

Зарченко А.Ю., 

0500494432 

ЗЗСО міста 

Слов’янськ та 

Слов’янського 

району 

35 

 

Донецька м. Бахмут ДНЗ «Бахмутський 

професійний 

аграрний ліцей» 

м.Бахмут, вул. 

В.Першина 39А 

рекламні оголошення на 

сітілайтах 

Поповська С.М. 

0952441541 

Popovskaya 

2017@gmail. 

com 

ЗЗСО м. Бахмут та 

Бахмутського рйону 

рекламні оголошення на дошках 

оголошення по будинках 

автореклама 

Аудіооголошення на міських 

ринках 

профорієнтаційні автоколони 

профорієнтаційні інформаційні 

стенди 

проведення профорієнтаційних 

благодійних акцій 

консультативний пункт 

вихідного дня 

http://letnvk1.in.ua/virtual-na-ekskursiya.html
http://letnvk1.in.ua/virtual-na-ekskursiya.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://bahmut-rayon.gov.ua/index.php?id=5088&show=59102
http://bahmut-rayon.gov.ua/index.php?id=5088&show=59102
http://bahmut-rayon.gov.ua/index.php?id=5088&show=59102
http://bahmut-rayon.gov.ua/index.php?id=5088&show=59102


профорієнтаційна робота на 

сайтах ліцею, у соціальних 

мережах 

сайт ліцею, соціальні 

мережі 

36 Донецька смт. Олександрівка Олександрівський 

професійний аграрний 

ліцей, смт. 

Олександрівка 

вул. І.Франка,3 

Анкетування, презентація  

відеоролику про навчальний 

заклад « Обери майбутнє», 

розповсюдження 

буклетів,календарів 

Арбузова Н.М. 

0501614403 

ЗЗСО 

Олександрівського 

району 

Семінар- тренінг,   

розповсюдження буклетів, 

календарів 

Ярмарка професій «Здійсни свою 

мрію». 

 

Районний Центр 

зайнятості 

Спортивні змагання з футболу  

серед учнів ліцею та  шкіл 

району «Спорт- здоров’я, сила, 

краса» 

Олександрівський 

професійний аграрний 

ліцей, смт. 

Олександрівка 

вул. І.Франка,3 

37 Донецька смт Велика 

Новосілка 

Великоновосілківськ

ий професійний 

ліцей 

смт. Велика 

Новосілка 

вул. Зарічна 29 

1.День відкритих 

дверей 

 

 

2. Онлайн зустрічі з 

випускниками 9-х та 11-х класів 

 

3.Віртуальна екскурсія 

навчальним закладом 

 

 

 

 

4. Створення профорієнтаційних 

рекламних відео 

 

Сазонова В.І., 

0678825866 

vpl-licey@ukr.net 

 

1.Великоновосілківс

ький професійний 

ліцей 

актова зала 

2.Конференція на 

платформі ZOOM 

 

3.Розміщення 

відеоролику на сайті 

навчального закладу 

та у соціальних 

мережах 

 

4. Створення 

профорієнтаційних 

рекламних відео 

 

 

mailto:vpl-licey@ukr.net

