
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)0 

Назва 

профорієнтаційного 

заходу 

Відповідальна 

особа від 

закладу, її 

контакти 

(номер 

телефону або 

ел. пошта) 

Місце 

проведення 

1.  Хмельницька м. Хмельницький Вище професійне 

училище №4 

м. Хмельницького 

 

м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 10 

1. Популяризація закладу у соціальних 

мережах. 

2. Професійне консультування закладів 

загальної середньої освіти 

м. Хмельницького та області. 

3. «Місто професій». 

4. «Подорож у світ професій». 

5. «Країна професійного вибору». 

Задерейко І.І.  

0687080845 

Вище професійне 

училище №4 

м. Хмельницького 

 



2.  м. Хмельницький Хмельницький 

професійний ліцей 

 

м. Хмельницький, 

вул. Озерна,8 

1. Тренінги професійної орієнтації 

2. Заняття для батьків "Як допомогти 

дитині правильно обрати професію" 

3. Інтерактивне заняття "Щоб стати 

майстром своєї справи, треба..." 

4. Зустрічі з підприємцями міста 

«Анкор-Стиль», «Трансформатор сервіс», 

«ТОВ Хмельницьклегпром-Плюс», кафе-

мотель «Лаванда», «Південна брама», АТ 

«Завод ТЕМП» та ін. 

5. Анкетування для професійного 

самовизначення "Опитувальник 

професійних схильностей Л. Йовайши 

(модифікація Г.В. Резапкиной)" 

6. Діагностика схильностей та 

професійних інтересів «Диференційно-

діагностичний опитувальник» 

Легкий Василь 

Степанович 

0673690455 

Хмельницький 

професійний ліцей 

3.  м.Хмельницький ДНЗ «Хмельницький 

центр професійно-

технічної освіти 

сфери послуг» 

 

м.Хмельницький, 

вул.П.Мирного,5 

1. Визначення професійно-

орієнтованих інтересів абітурієнтів 

(тестування). 

2. Профорієнтаційні тренінги. 

Найибова М.Л. 

0966819660 

Лісіцин В.Д. 

0964538579 

ДНЗ «Хмельницький 

центр професійно-

технічної освіти 

сфери послуг» 

 3. Агенція «Професіонал» (проведення 

майстер-класів) 

Михальчук О.М. 

0674573282 

4. Виступ агітбригад Лавренюк Н.В. 

0975129708 

4.  м. Хмельницький ДНЗ «Вище 

професійне училище 

№11 

м. Хмельницького» 

 

1. Майстер клас з професії 

«Рихтувальник кузовів», 

«Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах» та тренінг 

профорієнтаційного спрямування для 

Ольхова Лілія 

Ігорівна, 

тел.:0961773761 

Пенделюк 

Наталія 

Державний 

навчальний заклад 

«Вище професійне 

училище №11 м. 

Хмельницького» 



м.Хмельницький 

вул. Тернопільська, 

15/2 

здобувачів освіти випускних класів ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №27 м. Хмельницького 

Петрівна, 

тел.:0686392860 

2. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування для здобувачів освіти 

випускних класів ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№24 м. Хмельницького 

Пенделюк 

Наталія 

Петрівна, 

0686392860 

3. Екскурсія на базове підприємство ДП 

«Новатор» для здобувачів освіти 

випускних класів Хмельницької ЗОШ 

№18 І-ІІІ ступенів 

Ольхова Лілія 

Ігорівна, 

тел.:0961773761 

Дмитрук Галина 

Миколаївна 

тел.: 0964101699 

ДП «Новатор», м. 

Хмельницький,   

вул., Тернопільська 17 

4. Екскурсія на базове підприємство 

ТОВ «Дубово-Агро» для здобувачів 

освіти випускних класів Хмельницької 

ЗОШ №19 І-ІІІ ступенів 

ТОВ «Дубово-агро», 

м.Хмельницький, вул. 

Вінницьке шосе,1 

5. Майстер-клас з професії «Токар», 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» та тренінг 

профорієнтаційного спрямування для 

здобувачів освіти випускних класів 

Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 

Ольхова Лілія 

Ігорівна, 

тел.:0961773761 

Пенделюк 

Наталія 

Петрівна, 

тел.:0686392860 

Державний 

навчальний заклад 

«Вище професійне 

училище №11 м. 

Хмельницького» 

6. Екскурсія на базове підприємство 

ПрАТ «Хмельниччина-Авто» для 

здобувачів освіти випускних класів НВК 

№6 м. Хмельницького 

Ольхова Лілія 

Ігорівна, 

тел.:0961773761 

Дмитрук Галина 

Миколаївна 

тел.: 0964101699 

ПРАТ 

«Хмельниччина-

Авто», м. 

Хмельницький, вул. 

Проспект Миру, 102 

7. Майстер клас з професії «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів», 

«Рихтувальник кузовів» та тренінг 

профорієнтаційного спрямування для 

здобувачів освіти випускних класів 

Хмельницького технологічного 

багатопрофільного ліцею імені Артема 

Мазура 

Ольхова Лілія 

Ігорівна, 

тел.:0961773761 

Пенделюк 

Наталія 

Петрівна, 

тел.:0686392860 

Державний 

навчальний заклад 

«Вище професійне 

училище №11 м. 

Хмельницького» 

8. Майстер клас по професії «Слюсар з 



ремонту колісних транспортних засобів», 

«Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування» та тренінг 

профорієнтаційного спрямування для 

здобувачів освіти випускних класів 

Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 

9. Екскурсія на базове підприємство 

"Престиж-Авто" для здобувачів освіти 

випускних класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 

міста Хмельницького 

Ольхова Лілія 

Ігорівна, 

тел.:0961773761 

Дмитрук Галина 

Миколаївна 

тел.: 0964101699 

"Престиж-Авто", м. 

Хмельницький, вул. 

Прибузька, 48/2 

10. Екскурсія на базове підприємство 

ХКП «Електротранс» для здобувачів 

освіти випускних класів НВК №2  м. 

Хмельницького 

ХКП «Електротранс», 

м. Хмельницький, вул. 

Тернопільська, 15/2,  

11. Екскурсія на базове підприємство 

Bosch Car Service Лідер Сервіс для 

здобувачів освіти випускних класів 

Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 

Bosch Car Service 

Лідер Сервіс, м. 

Хмельницький, вул. 

Проспект Миру,103/1 



5.  м. Хмельницький Хмельницький 

професійний ліцей 

електроніки 

 

м. Хмельницький, 

вул. Тернопільська 

40/1 

1. Екскурсія Хмельницьким професійним 

ліцеєм електроніки. (відповідно до 

епідемічної ситуації) (онлайн та офлайн). 

2. Профорієнтаційна реклама в 

соціальних мережах. 

3. Профорієнтаційна радіотрансляція. 

4. Розсилка профорієнтаційних 

матеріалів електронною поштою на 

школи міста та області. 

5. Відвідування шкіл міста з 

профорієнтаційними матеріалами 

(відповідно до епідемічної ситуації). 

6. Відвідування шкіл області з 

профорієнтаційними матеріалами 

(відповідно до епідемічної ситуації в 

регіонах). 

7. Реклама з профорієнтаційними 

матеріалами в транспорті міського, та 

міжміського сполучення. 

8. Участь у профорієнтаційних заходах, 

виставках технічної творчості спільно з 

центром зайнятості. 

Мартинюк О.О. 

0971367679 

Хмельницький 

професійний ліцей 

електроніки, інтернет 

мережа  

(Соціальні мережі) 

фейсбук, інстаграм 

6.  м. Хмельницький Вище професійне 

училище № 25 

м.Хмельницького 

 

м. Хмельницький 

Проспект Миру,61/3 

1. Організація та проведення конкурсу 

«Моя майбутня професія» 

Костенко О.Д., 

0676759491 

Дячок С.С. 

0979858521 

Вище професійне 

училище № 25 

м.Хмельницького, он-

лайн у мережі 

Facebook та Zoom 

2. Створення профорієнтаційного 

ролику «Світ професій ВПУ №25» (для 

проведення Днів відкритих дверей (в т.ч., 

в режимі он-лайн) 

Обертюк Н.І. 

0677674690, 

Костенко О.Д., 

0676759491 

Дячок С.С. 

0979858521 

Вище професійне 

училище № 25 

м.Хмельницького, 

соціальні мережі 

3. Створення профорієнтаційного 

буклету на 2021 рік, розміщення його на 

Костенко О.Д., 

0676759491 

Вище професійне 

училище № 25 



офіційному сайті Дячок С.С. 

0979858521 

м.Хмельницького, 

сайт закладу освіти 

4. Створення та проведення 

профорієнтаційного онлайн-квесту 

Костенко О.Д., 

0676759491 

Дячок С.С. 

0979858521 

Вище професійне 

училище № 25 

м.Хмельницького, он-

лайн у мережі 

Facebook та Zoom 

5. Проведення професійних 

інформаційних екскурсій для здобувачів 

освіти закладів загальної середньої 

освіти 

Обертюк Н.І. 

0677674690, 

Костенко О.Д., 

0676759491 

Дячок С.С. 

0979858521 

Вище професійне 

училище № 25 

м.Хмельницького, он-

лайн у мережі 

Facebook та Zoom 

6. Створення та розміщення роликів і 

рекламних листівок у соціальних 

мережах. 

Обертюк Н.І. 

0677674690, 

Костенко О.Д., 

0676759491 

Дячок С.С. 

0979858521 

Facebook, Instagram, 

канал YouTube 

7. Створення онлайн-анкети для 

вступників (Google-форма) 

Костенко О.Д., 

0676759491 

Дячок С.С. 

0979858521 

Соціальні мережі 

7.  м. Шепетівка 

 

 

Шепетівський 

професійний ліцей 

 

м.Шепетівка, 

Проспект Миру,23 

1. Виготовлення друкованої рекламної 

проекції про прийом на навчання у 

2021р. 

2. Проведення тематичних тижнів 

професій, з яких буде здійснюватися 

прийом на навчання в ліцеї в 2021 році. 

Байло М.М. 

0986065914 

Шепетівський 

професійний ліцей 



3. Проведення зустрічей працівників 

ліцею із здобувачами освіти закладів 

загальної середньої освіти м.Шепетівка 

та Шепетівського району 

4. На сайті ліцею відкрити сторінку 

«Наші випускники», де висвітлювати  

життєві орієнтири та досягнення 

випускників ліцею. 

5. Виготовлення та розповсюдження   в 

соціальних мережах і  на сайті ліцею 

відеоматеріалів профорієнтаційного 

характеру по кожній із професій, з яких 

здійснюється підготовка робітників у 

закладі освіти. 

Сидорчук Л.Г. 

098-006-22-45 

8.  м. Красилів ДПТНЗ 

«Красилівський 

професійний ліцей» 

 

м. Красилів, 

вул. Центральна,38 

5. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Пташка Т.А. 

(03855)44167 

Волицька ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

6. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Кульчинівська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

7. Майстер-клас 

8. «Види декоративної штукатурки» 

Чепелівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

9. Майстер-клас по оздобленню 

медового печива  

Чернелівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

10. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Дружненська ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

11. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Заставківська ЗОШ І-

ІІ ст. 

12. Майстер-клас 

13. «Види декоративної штукатурки» 

Кульчинківська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

14. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Веселівська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

15. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Воскодавинська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

16. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Котюржинецька ЗОШ 

І-ІІ ст. 

17. Майстер-клас  Сл.Красилівська ЗОШ 

І-ІІ ст. 



18. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Яворовецька 

ЗОШ І-ІІ ст. 

19. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Якимівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

20. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Великозозулинецька 

ЗОШ I-III ст. 

21. Майстер-клас по оздобленню 

медового печива 

Заслучненська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

22. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Корчівська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

23. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Кошелівська 

ЗОШ I-III ст. 

24. Майстер-клас по оздобленню 

медового печива 

Кузьминська 

ЗОШ I-III ст. 

25. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Митинецька 

ЗОШ І-ІІІ ст 

26. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Михайловецька ЗОШ 

I-III ст. 

27. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Лагодинецька 

ЗОШ I-III ст. 

28. Майстер-клас «Оздоблення медового 

печива» 

Печеська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

29. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Росоловецька 

ЗОШ  І-ІІІ ст. 

30. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Севрюківська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

31. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Кременчуківська 

ЗОШ I-III ст. 

32. Тренінг профорієнтаційного 

спрямування 

Терешківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

33. Майстер-клас «Оздоблення медового 

печива» 

Федорівська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

34. Майстер-клас «Види декоративної 

штукатурки» 

Щиборовецька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

35. Майстер-клас «Види декоративної 

штукатурки» 

Радісненська ЗОШ І-

ІІІ ст. 



9.  м.Кам’янець-

Подільський 

ДНЗ «Подільський 

центр професійно-

технічної освіти» 

 

м.Кам'янець-

Подільський, 

проспект 

Грушевського, 2а 

1. Профорієнтаційні уроки, екскурсії для 

випускників 9-11 класів закладів 

загальної середньої освіти міста та 

району 

Старик Ю.І. 

0980605354 

Кляпетура М.В. 

0977591178 

ДНЗ «Подільський 

центр професійно-

технічної освіти», 

м.Кам’янець-

Подільський, 

Проспект 

Грушевського,2А, 

Проспект 

Грушевського,41В, 

2. Проведення екскурсій у виставковій 

залі ДНЗ «Подільський центр 

професійно-технічної освіти» 

Голова 

методичної 

комісії Грель 

Н.В. 

0674152470 

ДНЗ «Подільський 

центр професійно-

технічної освіти» 

(протягом вступної 

кампанії) 

3. Майстер-клас «Виготовлення сувеніру 

до свята 8-Березня» 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Таєнчук О.В. 

0673816607 

Кам'янець-Подільська 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№15 Хмельницької 

області, 9-А клас 

02.03.2021 р. 

4. Майстер-клас «Приготування 

мафінів» 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Срібняк Т.В. 

0972341717 

Кам'янець-Подільська 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№15 Хмельницької 

області, 7-А клас 

05.03.2021 р. 

5. Майстер-клас «Приготування піци» Майстер 

виробничого 

навчання 

Ряба І.Є. 

0677947193 

Кам'янець-Подільська 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№7 Хмельницької 

області, 5-В клас 

16.04.2021 р. 

6. Майстер-клас «Приготування 

тірамісу» 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Маканик А.В. 

Кам'янець-Подільська 

загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

№11 Хмельницької 
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0979001177 області, 9 клас 

21.04.2021 р. 

7. Майстер-клас «Виготовлення 

писанки» 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Остапович О.П. 

0961099127 

Кам'янець-Подільська 

загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

№11 Хмельницької 

області, 9 клас 

21.04.2021 р. 

8. Майстер-клас «Приготування 

брускет» 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Карменна Н.Л. 

0983704424 

Кам'янська 

загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Кам'янець-

Подільської районної 

ради Хмельницької 

області, 9  клас 

9. Майстер-клас «Приготування тартів з 

різними начинками» 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Чугаєва О.А 

0971842775 

Кам'янець-Подільська 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№7 Хмельницької 

області, 5  клас 

26.03.2021 р. 

10. Майстер-клас «Оздоблення імбирного 

печива» 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Матковська Л.В. 

0978973445 

Кам'янець-

Подільський 

навчально-виховний 

комплекс №3 у складі 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів та 

ліцею Хмельницької 

області, 9 клас 

07.05.2021 р. 

11. Майстер-клас «Оздоблення імбирного 

печива» 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Коваль Н.І. 

0987006422 

Кам'янець-

Подільський 

навчально-виховний 

комплекс №9 імені 

А.М.Трояна ,  8  клас 

14.05.2021 р 
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12. Майстер-клас «Олійний живопис» Майстер 

виробничого 

навчання 

Побережний 

О.В. 

0988927407 

Кам'янець-Подільська 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№6 Кам'янець-

Подільської міської 

ради Хмельницької 

області,  8  клас 

06.05.2021 р. 

13. Майстер-клас «Приготування 

тірамісу» 

14.  

Майстер 

виробничого 

навчання 

Галкіна О.І. 

0687125488 

Кам'янець-Подільська 

загальноосвітня 

школа №16 I-III 

ступенів, 8 клас 

22 22.04.2021 р. 

15. Майстер-клас «Виготовлення 

гольниці» 

16.  

Майстер 

виробничого 

навчання 

Чорна О.М., 

Сівак Ж.І. 

0975819338 

Кам'янець-

Подільський 

навчально-виховний 

комплекс №3 у складі 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів та 

ліцею Хмельницької 

області, 7 клас 

17. Майстер-клас «Виготовлення 

метелика – краватки» 

18.  

Майстер 

виробничого 

навчання 

Банасюкевич 

Т.М., 

Маліновська 

Н.В. 

0974366719 

Кам'янець-

Подільський ліцей І-

ІІІ ступенів 

"Славутинка" 

Хмельницької 

обласної ради, 8 клас 

19. Майстер-клас «Сувенірне серце» 

20.  
Майстер 

виробничого 

навчання 

Зборовець Н.М, 

Мельник У.П. 

0677544072 

Кам'янець-

Подільський 

навчально-виховний 

комплекс №9 імені 

А.М.Трояна, 8 клас 

21. Майстер-клас «Виготовлення маски» Майстер Кам'янець-Подільська 
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виробничого 

навчання 

Гаджула О.І,  

Ковальчук Т.М. 

0675951487 

спеціалізована 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№5 з поглибленим 

вивченням 

інформатики 

Хмельницької області, 

8 клас 

22. Форум студентського самоврядування 

м. Кам’янець-Подільський 

Кляпетура М.В. 

0977591178 

Сиротюк О.С. 

0973209580 

Міська рада, 

березень, 2021 р. 

23. Майстер-класи, виставки 

декоративно-прикладного мистецтва до 

Відкриття туристичного сезону 

Кляпетура М.В. 

0977591178 

Сиротюк О.С. 

0973209580 

Територія Старого 

міста 

24.04.2021 р. 

24. Майстер-класи, виставки 

декоративно-прикладного мистецтва до 

Дня міста 

Кляпетура М.В. 

0977591178 

Сиротюк О.С. 

0973209580 

Територія Старого 

міста 

22.05.2021 р. 

25. Майстер-класи для малечі, виставки 

декоративно-прикладного мистецтва 

26. до Дня захисту дітей 

Кляпетура М.В. 

0977591178 

Сиротюк О.С. 

0973209580 

Європейська площа 

01.06.2021 р. 

27. Майстер-класи, виставки 

декоративно-прикладного мистецтва до 

Дня молоді 

Кляпетура М.В. 

0977591178 

Сиротюк О.С. 

0973209580 

Територія Старого 

міста, Ратуша 

25.06.2021 р. 

10.  м. Славута ДПТНЗ 

«Славутський 

професійний ліцей» 

 

м. Славута 

вул. Ярослава 

Мудрого,75 

1. Анкетування здобувачів освіти 

закладів загальної середньої освіти міста 

та району щодо професійного 

самовизначення та вибору професії 

(онлайн, протягом лютого-квітня 

2021 року); 

2. Розміщення профорієнтаційних 

матеріалів на сайті ліцею та сторінці у 

Мальчик 

Анастасія 

Олександрівна 

0962905328 

nastya_mal4ik80

@ukr.net 

ДПТНЗ «Славутський 

професійний ліцей» 
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Фейсбук (протягом вступної кампанії); 

3. Оформлення на учнів 

профорієнтаційної карти і створення його 

професійного портфоліо (спільно із 

міським центром зайнятості) (офлайн) 

03.02.2021 року; 

4. Відкритий профорієнтаційний захід 

для здобувачів освіти Славутської ОТГ 

10-11 класів (онлайн) 16.02.2021 року 

5. Відкритий профорієнтаційний захід 

для здобувачів освіти Славутської ОТГ  

6. 8-9 класів (онлайн) 18.02.2021 року 

7. Участь у Ярмарках професій 

(відповідно до графіку міського центру 

зайнятості) 

11.  м.Полонне ДНЗ «Полонський 

агропромисловий 

центр професійної 

освіти» 

 

вул. Юзькова, 48, м. 

Полоне, 

Шепетівський р-н,  

Хмельницької обл., 

 

вул.Перемоги,37, 

смт.Понінка 

Шепетівський р-н, 

Хмельницька обл. 

1. Зустрічі з випускниками закладів 

загальної середньої освіти Шепетівського 

району 

Грабовська Л.В., 

0977556208 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Шепетівського району 

2. Профорієнтаційні тренінги для 

здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти 

Гольба Л.С., 

0979491804 

3. Профорієнтаційні матеріали на сайті 

закладу та у мережі Facebook 

Грабовська Л.В., 

0977556208 

12.  смт. Гриців Вище художнє 

професійне училище 

№19 смт. Гриців 

Шепетівський р-н 

Хмельницької обл. 

 

вул. Миру,3, 

1. Популяризація професій, оголошення 

про вступну кампанію у засобах масової 

інформації:  

-розміщення аудіо-ролика на радіо 

(квітень-травень), 

-постійно оновлена інформація про 

заклад в мережі Інтернет. 

Годна Олена 

Володимирівна 

0673032156 

Радіо «П’ятниця» 

Facebook, YouTube, 

сайт закладу 



смт.Гриців, 

Шепетівський р-н 

2. Розробка та проведення 

профорієнтаційних тренінгів (січень-

червень).  

Лікнарович 

Олена 

Володимирівна 

0986369489 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Хмельницької області 

3. Організація і проведення майстер-

класів, екскурсій згідно домовленостей з 

ОТГ області 

Слаба Інна 

Петрівна  

0677003519 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Хмельницької області 

Вище художнє 

професійне училище 

№19 смт. Гриців 

Шепетівський р-н 

Хмельницької обл. 

(навчальний корпус та 

виробничі майстерні) 

13.  с. Лісоводи ДНЗ «Лісоводський 

професійний 

аграрний ліцей» 

 

Городоцький район, 

с.Лісоводи, 

вул.Сугерова,2 

Проведення презентації та організація 

екскурсії закладу освіти 

Коцур Є.М. 

0673946465 

ДНЗ «Лісоводський 

професійний аграрний 

ліцей» 

14.  с.Коров’є ДНЗ 

«Теофіпольський 

професійний 

аграрно-

промисловий ліцей»  

 

Хмельницька обл.., 

Теофіпольський р-н., 

с.Коров’є, 

вул..Заводська,14 

1) Майстер-клас з практичного водіння 

2) Майстер-клас з кухарської справи 

«Сам собі кухар (вироби з дріжджового 

тіста)» 

3) Тренінг «професійна орієнтація 

молоді, як елемент самовизначення» 

(онлайн) 

4) Виховний захід «Людина для 

професії, чи професія для людини» 

(онлайн) 

5) Відео конференція «Твоя кар’єра 

починається сьогодні» 

6) Анкетування «Мій вибір професії» 

7) Челендж міні-творів «Моє уявлення 

майбутньої професії» 

Щиголь Лілія 

Віталіївна, 

0968092341 

shchyhol1995@g

mail.com 

ДНЗ «Теофіпольський 

професійний аграрно-

промисловий ліцей» 

 

Хмельницька обл.., 

Теофіпольський р-н., 

с.Коров’є, 

вул..Заводська,14 



8) Семінар-практикум «Професійне і 

особистісне самовизначення учнів» 

(онлайн) 

9) Фото-челендж малюнків «Всі 

професії чудові, всі роботи до вподоби» 

15.  м. Ізяслав Плужненський 

професійний 

аграрний ліцей,  

 

Хмельницька обл., м. 

Ізяслав, вул. 

Шевченка 139 

(військове містечко). 

1. Виступ агітбригади «Моя професія – 

моя гордість» 

Лісовська Є.В. 

0673461618 

Ямпільська 

спеціальна школа 

Хмельницької 

обласної ради, 

Україна, Хмельницька 

область, Білогірський 

район, смт Ямпіль, 

вул. Центральна, 30 

2. Профорієнтаційний урок «Орієнтація 

у світі професій і професійне 

самовизначення» 

Суліма А.І. 

0966231858 

Ізяславська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №1, Україна, 

Хмельницька область, 

Шепетівський район, 

м.Ізяслав, вул. 

Незалежності, 24 

3. Професійні майстер-класи 

«Професійні нахили учнів». 

Гончарук Г.М. 

0966586227 

Мякотівська ЗОШ І-

ІІІ ст.., с. Мякоти 

4. Діагностичні дослідження: 

опитувальник професійної готовності 

(ОПГ за Л.Кабардовою) 

Гончарук Г.М. 

0966586227 

он-лайн 

5. Бесіда з учнями випускних груп 

6. «Професій тисяча – твоя одна» 

Микитюк М.В. 

0967199475 

Ізяславський НВК 

№2, 

Україна, Хмельницька 

область, 

Шепетівський район, 

м.Ізяслав, вул. 

Станіславського, 4 

7. Проведення діагностики щодо 

виявлення інтересів учнів: 

8. «Карта інтересів»; 

Гончарук Г.М. 

0966586227 

он-лайн 

9. Профорієнтаційний урок «Стратегія 

успіху випускників» 

Суліма А.І. 

Микитюк М.В. 

Мислятинська ЗОШ І-

ІІІ ст.., 

https://km.isuo.org/ru/schools/view/id/23437
https://km.isuo.org/ru/schools/view/id/23437
https://km.isuo.org/ru/schools/view/id/23437
https://km.isuo.org/ru/schools/view/id/23437


0967199475 Україна, Хмельницька 

область, Ізяславський 

район, с.Мислятин, 

вул. Центральна, 3 

16.  м. Волочиськ ДНЗ «Волочиський 

промислово-

аграрний 

професійний ліцей»  

 

м. Волочиськ 

вул.Запорізька,9  

Презентація відеороликів про професії   

на каналі YouTube, зустрічі з 

роботодавцями, презентація буклетів  про 

професії  в соціальних мережах 

Полікевич 

Неоніла 

Миколаївна  

0677755239 

ДНЗ «Волочиський 

промислово-аграрний 

професійний ліцей»  

 

17.  м.Деражня ДНЗ 

«Деражнянський 

центр професійної 

освіти» 

 

м.Деражня,  

вул.Миру,177а 

12. «Ярмарка професій» Кіс Ольга 

Олександрівна - 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

0680599838 

м. Деражня, 

приміщення 

районного будинку 

культури 

18.  смт. Чорний Острів Чорноострівський 

професійний 

аграрний ліцей 

 

Хмельницький р-н, 

смт.Чорний Острів, 

вул. Незалежності,1 

1. Майстер-клас з професії «Кухар» Шиманович Т.П. 

т. 0960151227 

Чорноострівський 

професійний аграрний 

ліцей 

(кухня-лабораторія) 

2. Майстер-клас з професії «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського 

виробництва» 

Насідач Д.М. 

т.0680267216 

 

Чорноострівський 

професійний аграрний 

ліцей  

(машинно-тракторний 

парк) 

3. Спортивне свято з презентацією 

закладу освіти та проведення виставки і 

профорієнтаційних заходів 

Парасина А.Т. 

т. 0983840304 

Чорноострівський 

професійний аграрний 

ліцей  

(спортивний 

майданчик) 

19.  м.Нетішин Нетішинський 

професійний ліцей 

 

м.Нетішин, 

1. Проведення інструктажів з 

викладацьким складом працівників ліцею 

Максимчук 

Тетяна 

Михайлівна 

(097) 8856543 

Нетішинський 

професійний ліцей 

Навчальний корпус 

ліцею, кабінет №14 



Проспект 

Незалежності,2 

2. Розробка та друк інформаційних 

профорієнтаційних буклетів, флаєрів 

Суліма Юлія 

Олександрівна 

(097)7532294 

Нетішинський 

професійний ліцей 

Навчальний корпус 

ліцею, кабінет №15 
3. Профорієнтаційний супровід 

офіційного веб-сайту та сторінок у 

соціальних мережах Facebook, Instagram 

4. Проведення профорієнтаційних 

зустрічей з абітурієнтами шкіл міста 

Стрижавчук 

Віталіна 

Петрівна 

(067)3822335 

ЗОШ м. Нетішин №1, 

№2, №3(ліцей), №4 

5. Проведення заходів культурно-

масового спрямування із залученням 

абітурієнтів (флешмоб) 

Нетішинський 

професійний ліцей 

Навчальний корпус 

ліцею, приймальна 

комісія 

6. Проведення онлайн 

профорієнтаційних заходів (за 

попередньою домовленістю) із закладами 

загальної середньої освіти м.Славути 

Комунікаційне 

програмне 

забезпечення Zoom 

7. Проведення профорієнтаційних 

зустрічей з абітурієнтами шкіл 

Шепетівського району 

Ющенко 

Володимир 

Петрович 

(097)1383175 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Шепетівського району 

8. Розміщення рекламної інформації в 

локаціях Шепетівського району 

9. Розміщення профорієнтаційної 

інформації на шпальтах періодичних 

видань Пропозиція тижня, Нетішинський 

вісник 

Оверчук Оксана 

Миколаївна 

(096)1266494 

Нетішинський 

професійний ліцей 

Навчальний корпус 

ліцею, методичний 

кабінет 10. Аналіз, збір та моніторинг інформації 

про контингент абітурієнтів 

11. Дні відкритих дверей Степанюк 

Світлана 

Сергіївна 

(097)3304503 

Комунікаційне 

програмне 

забезпечення Zoom 

12. Проведення бесід зі здобувачами 

освіти та залучення їх до 

профорієнтаційної роботи 

Нетішинський 

професійний ліцей 

Навчальний корпус 

ліцею, кабінет №32 

13. Круглі-столи зустрічі з роботодавцями 

та соціальними партнерами 

Уштик Ірина 

Іванівна 

Нетішинський 

професійний ліцей 



(067)3831579 Навчальний корпус 

ліцею, кабінет №14 

20.  с. Лісоводи ДНЗ «Лісоводський 

професійний 

аграрний ліцей» 

 

Городоцький район, 

с.Лісоводи, 

вул.Сугерова,2 

1. Онлайн-зустріч з випускниками 

закладів загальної середньої освіти 

району  

 Романчук М.А. 

0673946465 

ZOOM 

2. Інтерв’ю із здобувачами освіти 

ДНЗ «Лісоводський професійний 

аграрний ліцей» з метою представлення 

професій 

Коцур Є.М. 

0673946465 

Городоцький 

телерадіопресцентр 

3. Відео-презентація закладу у групі 

закладу у фейсбуці 

Бахорчук В.І. 

0673946465 

Фейсбук  

21.  м.Старокостянтинів ДЗП(ПТ)О 

«Старокостянтинівсь

кий аграрно-

промисловий ліцей» 

 

м.Старокостянтинів, 

вул.І.Франка, 35 

1. Інформація про діяльність закладу в 

ЗМІ 

Постоловський 

Ю.Г. 

0968117510 

uraposto@ukr.net 

Редакція газет «Наше 

місто», Життя 

Старокостянтинівщин

и» 

2. Ознайомлення здобувачів освіти 

закладів загальної середньої освіти міста 

з діяльністю закладу 

Постоловський 

Ю.Г. 

0968117510 

uraposto@ukr.net 

ДЗП(ПТ)О 

«Старокостянтинівськ

ий аграрно-

промисловий ліцей» 

3. Семінари-тренінги 

профорієнтаційного спрямування для 

здобувачів освіти 9-11 класів закладів 

загальної середньої освіти міста під час 

Днів Відкритих дверей в ліцеї 

Ковальська Н.А. 

bonznata@ukr.net 

(0967858017) 

4. Зустріч з роботодавцями Войтова Т.І. 

(0965809301) 

5. Розробка та випуск інформації 

бюлетенем про заклад освіти 

Постоловський 

Ю.Г. 

0968117510 

uraposto@ukr.net 

Ковальська Н.А. 

bonznata@ukr.net 

(0967858017) 

6. Розміщення інформації, правил 

прийому на навчання в ліцеї на сайті 

закладу освіти 

Ковальська Н.А. 

bonznata@ukr.net 

(0967858017) 

Заклади загальної 

середньої освіти міста 

та району 

mailto:uraposto@ukr.net
mailto:uraposto@ukr.net
mailto:uraposto@ukr.net


7. Виступ здобувачів освіти та 

випускників ліцею перед здобувачами 

освіти закладів загальної середньої освіти 

міста 

Постоловський 

Ю.Г. 

0968117510 

uraposto@ukr.net 

Ковальська Н.А. 

bonznata@ukr.net 

(0967858017) 

8. Співпраця з міським центром 

зайнятості 

Войтова Т.І. 

(0965809301) 

Міський центр 

зайнятості 

22.  с. Балин  Вище професійне 

училище №36 

с.Балин 

Хмельницької обл. 

 

Дунаєвецький район, 

вулиця Центральна 

1-А 

1. Проведення для майстер-класів 

здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти району та області з 

професій:  

«Кухар. Кондитер»;  

«Слюсар з ремонту 

сільськогосподарської техніки та 

устаткування, тракторист-машиніст 

категорії А1,А2. Водій автотранспортних 

засобів категорії С.»; 

«Швачка. Кравець»; 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. Рихтувальник 

кузовів. Водій автотранспортних засобів 

категорії «С»; 

2. Індивідуальні агітаційні бригади по 

закладах загальної середньої освіти 

району та області. 

3. Розміщення реклами в Інтернеті та на 

сайті закладу освіти, в газетах району.  

Смолінський 

Руслан 

Миколайович  

0983994625 

 

Вище професійне 

училище №36 с.Балин 

Хмельницької обл. 

 

23.  смт. Ярмолинці ДНЗ 

«Ярмолинецький 

агропромисловий 

центр професійної 

освіти» 

 

вул. Пушкіна,2, 

1. Профорієнтаційний челендж. 

2. Онлайн-виставка. 

3. Віртуальна екскурсія закладом. 

4. Профорієнтаційні ролики. 

5. Агітаційно-роз’яснювальна робота 

Гжегожевський 

Євген 

Едуардович 

(03853)2-33-01 

ДНЗ «Ярмолинецький 

агропромисловий 

центр професійної 

освіти» 

mailto:uraposto@ukr.net


смт. Ярмолинці, 

Ярмолинецький р-н 

 


