
 

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

у період вступної компанії 2021 року 

 

№ Область Назва населеного 

пункту 

Назва та адреса 

закладу 

Назва 

профорієнтаційного 

заходу 

Відповідальна особа від 

закладу, її контакти (номер 

телефону або ел. пошта) 

 

Місце проведення 

1 Луганська смт Біловодськ Біловодський 

професійний аграрний 

ліцей Луганської 

області 

вул. Аграрна, 36,  

смт Біловодськ 

Тренінг «Моє 

майбутнє» 

Бородавка Тетяна Павлівна, 

tatianaborodavka32@gmail.com 

Біловодський ліцей 

«Лідер» 

Тренінг «На порозі 

професійного вибору» 

Мазурік Світлана Юріївна, 

mazuriksvetlana42@gmail.com 

 

Біловодський ліцей № 1 

Тренінг «Вибір 

професії - крок до 

життєвого успіху» 

Фільчук Олена Анатоліївна, 

helena.filchuk@ukr.net 

Новодеркульський 

ліцей 

 імені А.В.Пастухова 

Майстер-клас 

«Приготування 

зефіру» 

Старікова Наталія Миколаївна, 

sstar1105@ukr.net 

Біловодський 

професійний аграрний 

ліцей 

Тиждень фахової 

майстерності з 

професії «Кухар. 

Кондитер» 

Старікова Наталія Миколаївна, 

sstar1105@ukr.net 

Біловодський 

професійний аграрний 

ліцей 

Тиждень фахової 

майстерності з 

професії 

«Тракторист-

машиніст» 

Ковальов Олександр Іванович, 

mega_kovalyov1961@ukr.net 

Біловодський 

професійний аграрний 

ліцей 

2 смт Білокуракине Білокуракинський 

професійний аграрний 

ліцей, 

вул. Перемоги, 6,  

с. Паньківка 

 

Проведення 

тренінгових занять за 

професіями «Кухар. 

Кондитер», 

«Тракторист. Слюсар. 

Водій» 

Драган Яна,  

0669277156 

заклади загальної 

середньої освіти 

Сватівського району 



2 

 

Круглий стіл 

«Популяризація 

робітничих професій» 

у Білокуракинському 

центрі зайнятості 

населення Луганської 

області  

 

Драган Яна,  

0669277156 

Білокуракинський центр 

зайнятості населення  

3 м. Сєвєродонецьк Вище професійне 

училище № 92  

м. Сєвєродонецька,  

вул. Новікова, 6, 

м. Сєвєродонецьк 

Профорієнтаційні 

екскурсії 

Носкова Ірина, 

0507538228 

Вище професійне 

училище № 92                       

м. Сєвєродонецька  

Майстер класи за 

професіями «Кухар» 

Кондитер» «Майстер 

ресторанного 

обслуговування» для 

учнів закладів 

загальної середньої 

освіти міста 

Сєвєродонецька  

 

Носкова Ірина, 

0507538228 

Навчально-виробничий 

торгівельний комплекс 

Вищого професійного 

училища № 92  

м. Сєвєродонецька 

4 м. Лисичанськ Вище професійне 

училище  

№ 94, 

кв. Дружби народів, 

100, м. Лисичанськ 

Фотовиставка «Моя 

мрія – мати 

професію» 

Ващенко Ольга, 

olqa.vashenko2015@gmail.com 

заклади загальної 

середньої освіти міста 

Лисичанська  

Тренінг «Правильний 

вибір сьогодні – 

забезпечене майбутнє 

завтра» 

Ващенко Ольга, 

olqa.vashenko2015@gmail.com 

Вище професійне 

училище № 94 (Центр 

кар’єри)  

Професійні майстер-

класи  

Ващенко Ольга, 

olqa.vashenko2015@gmail.com 

заклади загальної 

середньої освіти міста 

Лисичанська 

Батьківський всеобуч 

«Як допомогти дитині 

визначитися з 

професією» 

Ващенко Ольга, 

olqa.vashenko2015@gmail.com 

Вище професійне 

училище № 94, заклади 

загальної середньої 

освіти міста 

Лисичанська 

mailto:olqa.vashenko2015@gmail.com
mailto:olqa.vashenko2015@gmail.com
mailto:olqa.vashenko2015@gmail.com
mailto:olqa.vashenko2015@gmail.com
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5 м. Лисичанськ Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Привільський 

професійний ліцей», 

м. Лисичанськ,  

пр. Перемоги, 136 

«Містечко  майстрів» 

для учнів шкіл міст 

Лисичанська, 

Привілля, 

Новодружеська  

Куриленко Олександр, 

0954195005 

Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Привільський 

професійний ліцей»,  

«Ярмарок професій» 

у співпраці з 

Лисичанським 

центром зайнятості 

населення  

 

Куриленко Олександр, 

0954195005 

Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Привільський 

професійний ліцей»,  

6 с. Хомівка Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Сватівський 

професійний аграрний 

ліцей», 

вул. Садова,1,  

с. Хомівка, 

Сватівський р-н 

Тренінг «Робітнича 

професія-шлях до 

майстерності та 

успіху» 

Талдонова Марина, 

050-027-98-90 

Комунальний заклад 

«Сватівський ліцей              

№ 6» Сватівської м/р 

Луганської області 

«Ярмарок професій» 

за підтримки ГО 

«Агенція 

регіонального 

розвитку Східного 

Донбасу» 

Зуб Ірина, 

066-939-85-74 

Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Сватівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

«Марафон професій» 

у співпраці з 

районним центром 

зайнятості населення 

 

Зуб Ірина,  

066-939-85-74 

заклади загальної 

середньої освіти 

Сватівського р-ну  

7 м. Щастя Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Щастинський  

професійний ліцей», 

кв. Енергетиків, 2В,  

м. Щастя, 

Новоайдарський 

район 

 

Профорієнтаційні 

тренінги для учнів 

закладів загальної 

середньої освіти 

«Самовизначення та 

вибір професії»  

Чистопашина  

Ірина, 

0502148164 

заклади загальної 

середньої освіти                 

Щастинського району 
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8 м. Лисичанськ Лисичанський 

професійний торгово-

кулінарний ліцей,  

вул. ім. Д. І. 

Менделєєва, 47, 

м. Лисичанськ    

Профорієнтаційні 

тренінги для учнів 

закладів загальної 

середньої освіти 

«Моя професія – моє 

щасливе майбутне» 

Крупеніна Катерина, 

0954138345, 

ekrupenina7777@gmail.com 

заклади загальної 

середньої освіти 

м.Лисичанська 

Майстер-класи за 

професіями «Кухар», 

«Кондитер», 

«Кравець»  

 

Крупеніна Катерина, 

0954138345, 

ekrupenina7777@gmail.com 

Лисичанський 

професійний торгово-

кулінарний ліцей 

9 смт Марківка Марківський 

професійний аграрний 

ліцей,  

пл. Соборна,1 г,  

смт Марківка,  

Консультативні бесіди 

з учнями 9, 11 класів 

шкіл району та з 

їхніми батьками на 

тему «Марківський 

професійний аграрний 

ліцей запрошує на 

навчання» за участі 

територіального 

центру зайнятості 

 

Аліна Воробйова, 

alya.vorobiova790@gmail.com 

 

смт Марківка, 

Старобільський район 

10 смт Новоайдар Новоайдарський 

професійний аграрний 

ліцей,  

вул. Незалежності, 

68А,  

смт Новоайдар  

 

Рекламні акції та 

флешмоби 

Полтавська Юлія, 

0958505592, 

ypoltavskaya@ukr.net 

Соціальні мережі 

11 смт Новопсков Новопсковський 

професійний аграрний 

ліцей Луганської 

області,  

вул. Українська,16, 

смт Новопсков  

 

Профорієнтаційні 

тренінги 

Жук Тетяна, 

 0665372263 

заклади загальної 

середньої освіти 

Старобільського району 

Відео-презентація 

закладу освіти  

Кучеров Олександр 

Олексійович, 0664551250 

Соціальні мережі 

mailto:alya.vorobiova790@gmail.com
mailto:ypoltavskaya@ukr.net
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12 м. Сєвєродонецьк Державний 

навчальний заклад 

«Сєвєродонецький 

професійний  

будівельний ліцей»,  

вул. Маяковського, 

 м. Сєвєродонецьк 

Онлайн-конференція  

для батьків та 

абітурієнтів  

Кривуля Ольга, 

0668649621 

Державний навчальний 

заклад 

«Сєвєродонецький 

професійний  

будівельний ліцей» 

Майстер-класи  з 

будівельних професій 

для учнів м. 

Сєвєродонецька та 

району 

Кривуля Ольга, 

0668649621 

Державний навчальний 

заклад 

«Сєвєродонецький 

професійний 

будівельний ліцей» 

 

13 м. Рубіжне Рубіжанський 

професійний хіміко – 

технологічний ліцей,  

м.Рубіжне, вул. 

Чехова, 7 

Спортивні змагання  

команд  учнів  

закладів загальної 

середньої освіти міста 

Рубіжне  та ліцею 

Павлова  

Світлана, 

Pavlovas731@gmail.com 

Стадіон Рубіжанського 

професійного хіміко – 

технологічного ліцею  

імені Виноградова 

Профорієнтаційні  

тренінги у школах 

міста та регіону 

 

Павлова Світлана, 

Pavlovas731@gmail.com 

Заклади загальної 

середньої освіти м. 

Рубіжне та району 

14 м. Старобільськ Старобільський 

професійний ліцей, 

кв. Ватутіна, 9,  

м. Старобільськ, 

Старобільський район 

Проведення 

профорієнтаційних 

тренінгів на базі шкіл 

району «Профіфест» 

Чумак Михайло , 0957844292 Заклади загальної 

середньої освіти 

Старобільського району 

«Ярмарок вакансій» 

спільно з 

Старобільським  

центром зайнятості 

Чумак Михайло,  

0957844292 

Старобільський 

професійний ліцей 

Майстер-клас з 

професій 

«Перукар(перукар-

модельєр). «Кухар; 

кондитер» 

 

 

 

Чумак Михайло,  

0957844292 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Старобільського району 
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15 м. Попасна Попаснянський 

професійний ліцей 

залізничного 

транспорту, 

вул. Миру, 140,  

м. Попасна 

Майстер класи за 

професіями: 

 «Водій 

автомобільного 

транспорту», 

«Електрогазозварник» 

Гайдидей Олександр,          

063 302 86 46, 

pplzt85@ukr.net 

 

Попаснянський 

професійний ліцей 

залізничного 

транспорту 

16 м. Золоте Золотівський 

професійний ліцей, 

вул. Молодіжна, 37, 

м. Золоте, 

Попаснянський р-н  

Проведення майстер-

класів, воркшопів та 

профорієнтаційних 

тренінгів  для учнів 

закладів загальної 

середньої освіти 

Перловська Марина, 

0665871455, 

perlovskaya@i.ua 

 

Золотівський 

професійний ліцей 

 

17 м. Сєвєродонецьк ДНЗ «Сєвєродонецьке 

вище професійне 

училище» 

пр-т Центральний, 17,  

м. Сєвєродонецьк 

Профорієнтаційні 

тренінги у закладах 

загальної середньої 

освіти                                 

м. Сєвєродонецька  

«На порозі 

професійного вибору» 

Склярова Тетяна,  

0958129267 

заклади загальної 

середньої освіти                                 

м. Сєвєродонецька   

18 м. Сєвєродонецьк ДНЗ «Сєвєроденьцкий 

професійний ліцей» 

пр. Хіміків 5, 

м. Сєвєродонецьк 

Майстер-класи з 

професій: «Перукар 

(перукар-модельєр)», 

«Манікюрник», 

«Кравець», 

«Візажист» 

Лісєєва Марина,  

0955149816 

м. Сєвєродонецьк 

Проведення 

тестування учнів шкіл 

міста та щодо 

профорієнтаційної 

визначеності 

Лісєєва Марина,  

0955149816 

заклади загальної 

середньої освіти                                 

м. Сєвєродонецька  та 

району 

19 

 

м. Рубіжне Відокремлений 

підрозділ 

«Регіональний центр 

професійної освіти 

Луганського 

національного 

Інтерактивний 

тренінг «Професія – 

це виклик сучасного 

сьогодення» 

Маслікова Юлія, 0662306233 Рубіжанське відділення 

ВП «РЦПО ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

Щастинське відділення 

Відокремленого 

підрозділу 

mailto:pplzt85@ukr.net
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університету імені 

Тараса Шевченка», 

пл. Гоголя, 1, 

Старобільськ, 

Старобільський район 

«Регіональний центр 

професійної освіти 

Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка» 

(Луганська область, м. 

Рубіжне, вул. 

Померанчука, 15) 

 

м. Щастя «На гостини до 

кухарів» 

Майстер-клас з 

кулінарії.  

Ткаченко Віктор, 

0508029064 

Щастинське відділення 

Відокремленого 

підрозділу 

«Регіональний центр 

професійної освіти 

Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка» 

(Луганська область, м. 

Щастя, вул. Донєцкая, 

121 

 

Спортивна гра 

«Готовий до захисту 

Вітчизни» з учнями 

шкіл м. Щастя 

Ткаченко Віктор, 

0508029064 

Щастинське відділення 

Відокремленого 

підрозділу 

«Регіональний центр 

професійної освіти 

Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка» 

(Луганська область, м. 

Щастя, вул. Донєцкая, 

121 
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«Електрозварник 

ручного зварювання» 

Одноденні фахові 

курси для майбутніх 

абітурієтнів 

Ткаченко Віктор, 

0508029064 

Щастинське відділення 

Відокремленого 

підрозділу 

«Регіональний центр 

професійної освіти 

Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка» 

(Луганська область, м. 

Щастя, вул. Донєцкая, 

121 

м. Кремінна «Обери своє 

майбутнє» 

профорієнтаційна 

зустріч з 

представниками 

підприємства 

«Аеромєх», ТОВ 

«Кремінський завод 

«РИТМ» 

Жила Надія, 

0992639325 

Кремінське відділення 

Відокремленого 

підрозділу 

«Регіональний центр 

професійної освіти 

Луганського 

національного 

університету імені 

Тараса 

Шевченка»(Луганська 

область,м. Кремінна, 

проспект Дружби,1, 

актова зала) 

 


