
 

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

у період вступної компанії 2021 року 

 

№ 

з/п 

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.  Івано-

Франківська 

 

м. Івано-Франківськ Івано-Франківський 

професійний 

політехнічний ліцей, 

Левинського,35 

Презентація навчального 

закладу та професій 

Кішка Н.С., 78-43-91 

ifppl@ukr.net 

База навчального 

закладу (майстерні, 

кабінети, актова зала) 

Майстер-клас професій; 

Ярмарок професій. 

Чучук О.Б., 78-43-91 

ifppl@ukr.net 

2.   м. Івано-Франківськ Вище художнє 

професійне училище 

№3, вул. Дудаєва,35 

Профорієнтаційні заходи 

за сприяння центру 

зайнятості 

Обух З.Я. 

0502259631 

Козин Л.В. 

0995059783 

Івано-Франківська 

область 

 

Профорієнтаційні зустрічі 

з учнями закладів 

середньої освіти 

Івано-Франківська 

область 

Виставка-ярмарок 

технічної творчості і 

декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Травень 

м. Івано-Франківсь 

Ратуша. 

 

 

Майстер-класи по 

виготовленню писанок, 

22.04.2021р. 

 Заклад освіти 

Розробка і поширення 

профорієнтаційного 

ролику 

 соцмережі (Facebook, 

Youtube, Tik-Tok) 

3.  Івано-Франківськ Івано-Франківський 

професійний 

будівельний ліцей 

Візит працівників та 

старшокурсників до 

закладів загальної 

середньої освіти області 

з профорієнтаційною 

метою 

заступник директора 

з НВР  

Поп’юк Н.М. 

0979422373 

 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

області 



Віртуальна екскурсія 

ліцеєм 

сайт ліцею та 

соціальні мережі 

Онлайн майстер-класи зі 

всіх професій ліцею 

сайт ліцею та 

соціальні мережі 

4.  м. Калуш Вище професійне 

училище №7 

м. Калуша вул. 

Б.Хмельницького, 78 

«Ярмарок професій»  

(спільно з Калуською 

міськрайонною філією 

Івано-Франківського 

обласного центру 

зайнятості) із залученням 

учнів шкіл  міста та району 

Відкриті виховні години 

«Абітурієнт-2021» 

Виготовлення 

друкованої продукції 

рекламно-

профорієнтаційного 

характеру 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Петрів Л.М. 

0507708322, 

 

 

 

 

 

 

ВПУ №7  

м. Калуша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  смт. Брошнів Брошнівський 

професійний 

лісопромисловий 

ліцей, вул.С.Бандери,5 

Реклама на радіо та 

телебаченні 
Тиндик М. С. 
0993735069 

м. Калуш 
м. Долина 

6.  м. Надвірна Надвірнянське 

професійно-технічне 

училище №11, 

вул. Ломоносова,3 

Радіореклама 

Рекламний блок 

Зустрічі з педагогічними 

працівниками ЗЗСО, 

випускника та їх 

батьками 

Бережна Н.М. 

0992063006 

 

 

 

 

 

Ринок м. Надвірна 

Газети «Народна 

воля», «Вітрина 

Надвірної», соціальні 

мережі,  

ЗЗСО району 

7.   смт. Богородчани Богородчанський 

професійний 

будівельний ліцей, 

вул. Шевченка,89 

Зустріч з учнями шкіл 

регіону 

Майстер – класи з 

професій  

 

Коржик А.М. 

тел. 0979650737 

 

 

 

БПБЛ, Дзвиняцька ОТГ 

Старобогородчанська 

ОТГ 

Богородчанська ОТГ 

Солотвинська ОТГ 

8.  м. Івано-Франківськ Вище професійне 

училище №13,   

Майстер-класи за 

професіями. 

Старший майстер 

Крушельницький 

майстерні 



вул. Пасічна,10а Розміщення оголошення 

про набір учнів в ЗМІ 

Проведення 

профорієнтаційної 

роботи у школах міста та 

області 

Розміщення на вебсайті 

училища  

М.П. 

 

Білик Л.П. 

0669221697 

 

Пітух Л.І. 

(0342)580510 

9.  м. Івано-Франківськ Івано-Франківське вище 

професійне училище 

сервісного 

обслуговування техніки, 

вул. Гетьмана 

Дорошенка,28 

Профорієнтаційна бесіда 

з учнями шкіл 

Майстер-класи для учнів 

шкіл міста 

Мельник Г.І. 

(0679513421) 

 

 

Школи міста, 

школи приміської 

зони 

 

 

10.  м. Коломия Вище професійне 

училище, №14 вул. 

Гетьмана І.Мазепи, 

224-а 

Участь у «Ярмарках 

професій»,які проводять 

регіональні центри 

зайнятості Коломиї, 

Косова, Верховини, 

Снятина. 

Демонстрація виробів 

учнів в день відкритих 

дверей та «Ярмарках 

професій» презентують 

учні училища. 

Виїзд бригад у складі 

викладачів, майстрів в/н, 

кращих учнів у школи 

міста і районів згідно 

розроблених маршрутів. 

Заступник директор 

з НВР  

Волошенюк В.Ю. 

0984894932 

 

Згідно графіка 

проведення і 

запрошення. 

 

 

11.  м. Івано-Франківськ Івано-Франківський 

професійний ліцей 

автомобільного 

транспорту і 

будівництва 

вул. Юності,7 

Ярмарка професій 

(майстер-клас), спільно  

з Івано-Франківським, 

Тисменицьким і 

Тлумацьким центрами 

зайнятості) 

Виставка технічної 

творчості ЗП(ПТ)О 

Заступник  

директора з ВР  

Боєчко І.Р., 

0988471519 

ptu152008@ukr.net 

Навчальні заклади  

Івано-Франківської 

ОТГ  

Тисменицької ОТГ,  

Тлумацької ОТГ 

 

 

м. Івано-Франківськ 



приурочена до 

святкування для міста 

Професійно-

орієнтаційна робота 

проведена викладачами 

та майстрами в/н в 

ліцеях міста та області 

 

 

 

Ліцеї міста Івано-

Франківська та 

області 

12.  м.Івано-Франківськ Центр професійно-

технічної освіти №1, 

вул. 

Тисменицька,246 

Створення 

профорієнтаційних 

роликів та розміщення їх 

в соціальних мережах 

Facebook, Instagram 

Онлайн анкетування 

вступників 

Профорієнтаційні 

зустрічі з учнями 

випускних класів 

 

Ребрик Т.І.  

066-391-95-54 

 

 

 

Якубів Н.Я. 

050-966-94-42 

Крижанівська Л.Б. 

068-588-86-49, 

Олійник Г.Б.  

097-828-9874 

Центр професійно-

технічної освіти №1 

 

 

 

 

 

 

13.  м. Коломия Коломийський 

професійний ліцей 

сфери послуг, вул. 

Б.Хмельницького,88 

Відеоролик – інформація 

про особливості 

навчання в ліцеї. 

Онлайн-спілкування з 

випускниками ліцею. 

Інформація на сайті. 

Інформування в 

соціальних мережах. 

Розроблено рекламні 

буклети 

Місюра Інна 

Ігорівна, 

0968259009 

ДНЗ «КПЛСП» 



14.  м. Івано-Франківськ Вище професійне 

училище №21, вул. 

Тисменицька,248 

Рекламні буклети для 

абітурієнтів 2021  

Рекламний ролик про 

професії в училищі 

Літній табір з 

програмування 

конкурс з професії 

«Виробник художніх 

виробів з металу» 

Профорієнтаційні бесіди з 

учнями загальноосвітніх 

шкіл 

Лучків П.Д. 

 

Терешкун О.М. 

 

Берладин О.Б. 

 

Колобанько А.З. 

Дутчак С.П. 

 

Колобанько А.З. 

 

Вище професійне 

училище №21 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітні 

заклади 

15.  м. Городенка Городенківський 

професійний ліцей. 

вул. Станіславська,1 

Виїзд викладачів, 

майстрів в/н в школи 

районів, області.  

майстер -клас з професій  

Заст. з НВР 

Д.Р.Білик 

  /0966415093/ 

Школи районів, 

області 

ДНЗ «ГПЛ» 

 

16.  с. Коршів Коршівський 

професійний 

аграрний ліцей, 

вул. Зелена,42а 

Віртуальна екскурсія 

навчальним закладом 

Професійні майстер- 

класи  

Досин І.І. 

тел. 0673701127 

 

Сайт навчального 

закладу kpal.if.ua 

 

Територія ліцею 

17.  смт. Отинія Отинійський 

професійний ліцей 

енергетичних 

технологій, вул. 

Січових Стрільців 

Екскурсії в заклад 

випускників з/о закладів 

освіти  

Майстер– клас з професій 

Ошур Г.М. 

0992935149 

Отинійський 

професійний ліцей 

енергетичних 

технологій 

18.  смт. Войнилів Войнилівський 

професійний ліцей 

вул.50-річчя УПА,5 

Круглий стіл «Моя 

професія – моє майбутнє» 

Участь у «Ярмарці 

професій», які організовує 

Калуський міськрайонний 

центр зайнятості 

Заступник директора з 

НВР М.К.Фікерт 

0977201461 

 

 

ДНЗ «Войнилівський  

Професійний ліцей» 

Згідно плану 

Калуського 

міськрайонного центру 

зайнятості 

19.  смт. Кути Кутський 

професійний ліцей, 

вул. 

О.Кобилянської,40 

«Містечко професій» 

Проведення заходу спільно 

з Косівською районною 

філією Івано-

Франківського обласного 

центру зайнятості 

Джумарик У.Ю. 

380988096996 

Кутський 

професійний ліцей 

 


