
 

Графік інших профорієнтаційних заходів у закладах професійної  

(професійно-технічної) освіти у період вступної кампанії 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.  Херсонська м. Херсон Професійно-

морський 

ліцей 

Херсонської 

державної 

морської ака-

демії, м. 

Херсон,  

вул. Богоро- 

дицька, 122 

Участь у Тижні профорієнтації Херсонської 

спеціалізованої школи №27 Відеоконференція 

Павлова Анна 

Станіславівна 

0957900223 

м. Херсон,  

вул. 

Богородицька, 122 

 
Майстер-класи з професій Відеоконференція 

2.  Херсонська м. Херсон Державний 

навчальний 

заклад «Вище 

професійне 

училище №2 

м. Херсона» 

м. Херсон,  

вул. 

Миколаївське 

шосе, 52 

Майстер – клас «Монтаж стін з гіпсокартону» 18.02. Блажко Лілія 

Миколаївна 

0971504258 

м. Херсон,  

вул. Миколаївське 

шосе, 52 
Майстер – клас «Столярні вироби» 04.03. 

Майстер – клас «Утеплення стін» 18.03. 

Майстер – клас «Виготовлення меблів», «Монтаж стін» 

01.04. 

Майстер – клас «Деко-ративна штукатурка» 22.04. 

Майстер – клас «Улаш-тування плитки» 06.05. 

Майстер – клас  «Монтаж стін з гіпсокартону» 20.05. 

Майстер – клас «Виготов-лення меблів» 03.06. 

Майстер – клас «Декора-тивна штукатурка» 17.06 



№ 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 

3.  Херсонська с. 

Благовіщенське 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Білозерське 

професійно-

технічне 

училище №6», 

м.Херсон, 

с.Благові-

щенське, вул. 

1 Травня, 1 

Майстер-клас за професією «Штукатур» 

Майстер-клас за професією «Електрозварник ручного 

зварювання» 

Майстер-клас за професією «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»)» 

Гайдаєнко 

Ганна 

Валеріївна 

0999541254 

м. Херсон,  

с.Благові-щенське,  

вул. 1 Травня, 1 

4.  Херсонська Херсон Державний 

навчальний 

заклад «Хер-

сонське вище 

професійне 

училище 

ресто-ранного 

гос-

подарства» 

 м. Херсон, 

вул. 

Рішельєвська, 

45 

Відеоролик «009_ДНЗ «ХВПУРГ» «Профорієнтаційний 

ролик» 

Чарнецька 

Марина 

Григорівна 

0665130621 

009hvpurg@i.ua 

Дистанційний 

формат – сайт: 

http://vpu9.ks.ua 

Відеофільм «Успішні випускники ДНЗ «ХВПУРГ» Дистанційний 

формат – сайт: 

http://vpu9.ks.ua 

5.  Херсонська  Херсон Херсонський 

професійний 

ліцей харчової 

промисловості 

Майстер-класи з професій, які проводяться  у форматі он 

лайн  щовівторка згідно плану протягом  

Лютого - 09,16, 23 

Березня - 09, 16, 23 

Калініченко 

Наталія 

В’ячеславівна 

0662355481 

м. Херсон,  

вул. Поповича, 3 

 



№ 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 

м. Херсон,  

вул. 

Поповича, 3  

Квітня - 13, 20, 27 

Тренінги з професійної орієнтації, які проводяться у 

форматі он лайн щопоне- ділка або щосереди  

(лютий, березень, квітень) 

6.  Херсонська Херсон Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад 

«Херсонський 

професійний 

ліцей зв’язку 

та поліграфії»  

м. Херсон, 

вул. І.Кулика, 

147 

«Калейдоскоп сучасних професій» Целік Тетяна 

Олександрівна 

0956402331 

м.Херсон, вул. 

І.Кулика, 147 

7.  Херсонська Херсон Державний 

навчальний 

заклад 

«Херсонський 

професійний 

суднобудівний 

ліцей» 

м.Херсон, 

Острівське 

шосе1 

Відео-презентації, тренінги, бесіди, онлайн-семінари Цілько 

Валентина 

Георгіївна 

0950427387 

Інтернет простір 

8.  Херсонська Херсон Державний 

навчальний 

Систематичне оновлення  публікацій:  

 Facebook - 

Гібелінда Олена 

Анатоліївна 

Сайт http:// 

xvpusd.ks.ua/ 



№ Область Назва 

населеного 

пункту 

Назва та 

адреса 

ЗП(ПТ)О 

Назва профорієнтаційного 
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телефону або 

ел. пошта) 

Місце проведення 

заклад 

“Херсонське 

вище 

професійне 

училище 

сервісу та 

дизайну”       

м. Херсон,  

Бериславське 

шосе, 28 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051094008909 

Instagram - https://www.instagram.com 

0661947988 

9.  Херсонська Херсон Державний 

навчальний 

заклад 

«Херсонське 

вище 

професійне 

комерційне 

училище» 

м. Херсон,  

Проспект 

Адмірала 

Сенявіна,26 

 1. Тренди сучасних технологій (майстер-класи) 

2.Марафон Зум-зустрічей 

3.Онлайн-консультування  

Калниболотська 

Юлія Валеріївна 

0501828185 

yuliaka1972.12@ 

gmail.com 

 м. Херсон,  

 Проспект 

Адмірала 

Сенявіна,26 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051094008909
https://www.instagram.com/

