
 

 

 

 

 

 

Графік інших профорієнтаційних заходів 

 у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у період вступної компанії 2021 року  

 

 

№ Област

ь 

Назва населеного 

пункту 

Назва та адреса ЗП 

(ПТ)О 

Назва профорієнтаційного 

заходу 

Відповідальна особа 

від закладу, її 

контакти (номер 

телефону або ел. 

адреса) 

Місце проведення  

 

1. 

О
д

ес
ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

 

м. Березівка 

 

ДНЗ «Березівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

Одеська область,  

м. Березівка,  

вул. Перемоги, 17 

 

- тренінги з профорієнтації у 

школах м. Березівки та району 

Мартинюк А.М. 

0683642440 

школи м. Березівки та 

району 

- індивідуальні співбесіди з 

батьками майбутніх абітурієнтів 

викладачі, 

майстри в/н 

виїзні заходи 

- екскурсії до музею ДНЗ 

«Березівський професійний 

аграрний ліцей» для учнів шкіл                

м. Березівка 

Черняну С.В. 

0687566129 

Антонів І.Є. 

Мартинюк А.М. 

ДНЗ «Березівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

м. Березівка,  

вул. Перемоги, 17 

- екскурсії до музею ДНЗ 

«Березівський професійний 

аграрний ліцей» для учнів шкіл 

району 

Черняну С.В. 

0687566129 

Антонів І.Є. 

Мартинюк А.М. 

ДНЗ «Березівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

м. Березівка,  

вул. Перемоги, 17 

- тренінги з профорієнтації у 

державному центрі зайнятості  

Березівський районний 

центр зайнятості  

2. 

 

 

 

 

 

 

м. Подільськ 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Подільський 

професійний ліцей» 

м. Подільськ  

вул. Короленко, 1 

 

 

 

- екскурсії на промислові 

підприємства м. Подільськ та 

Подільського району 

Захаренко М.В. 

+380664428579 

zaxarenko. 

koli@ukr.net 

 

м. Подільськ та 

Подільський район 

 

ДНЗ «Подільський 

професійний ліцей» 

м. Подільськ  

вул. Короленко, 1 

- декади професій, у заходи яких, 

входять також виставки - продажі , 

конкурси за професіями, вікторини 

та змагання; виставки плакатів; 

mailto:koli@ukr.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

майстер-класи; під час проведення 

яких залучаються роботодавці, 

представники бізнесу  

 

 

- - профорієнтаційні заходи на тему: 

«Професії, які ми пропонуємо», 

сюди включено і виставку 

технічної творчості учнів, і 

концерти творчої самодіяльності, 

спортивні змагання з залученням 

учнів ЗОШ м. Подільськ та 

Подільського району 

- спільна діяльність центру 

зайнятості та ліцею у формі 

ярмарку, дискусії, засобів пошуку 

вакантних місць по професіях 

- показ профорієнтаційних роликів 

з кожної професії на місцевому 

телебаченні; розміщення 

інформації в засобах масової 

інформації.  

- за графіком всі працівники 

ліцею відвідують ЗОШ міста, 

району, де зустрічаються з учнями 

старших класів, випускниками і 

проводять бесіди, ознайомлюють з 

інформаційними бюлетенями;  

- наказом по ліцею створено 

робочу групу та приймальну 

комісію для проведення 

профорієнтаційної роботи члени 

якої протягом року консультують 

абітурієнтів, дають допомогу 

випускникам ліцею з вибором 

робочого місця 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Одеське вище 

професійне училище 

торгівлі 

та технологій 

харчування» 

м. Одеса,  

вул Інглезі, 6А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведення Днів відкритих 

дверей «Свято професій»;  

- проведення майстер-класів 

професійного спрямування ; 

- проведення виступів 

педагогічних працівників та учнів 

училища у ЗНЗ з програмою 

«Професії торгово-кулінарного 

профілю найпотрібніші у житті 

людини»;  

- проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

педагогічними працівниками щодо 

особливостей професій торгово-

кулінарного профілю; 

- проведення демонстрації  

відеороликів: щодо забезпечення 

освітньої діяльності в ДНЗ 

«ОВПУТТХ» по підготовці 

кваліфікованих робітників 

торгово-кулінарного профілю; 

щодо професійно-практичної 

підготовки учнів училища на базі 

провідних підприємств сфери 

торгівлі і ресторанного 

господарства м. Одеси; щодо 

працевлаштування учнів-

випускників. 

Терновський В. Г. 

0673913159 

ovputtp_54@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Одеське вище 

професійне училище 

торгівлі 

та технологій 

харчування» 

м. Одеса, 

вул Інглезі, 6А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

  

 

 

 

 

 

смт. Захарівка 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Захарівський 

професійний ліцей» 

смт. Захарівка,  

вул. Шкільна, 24 

«Моя професія – моє майбутнє» Кобелева А.Й.  

0957905971 

ДНЗ «Захарівський 

професійний ліцей» 

смт. Захарівка,  

вул. Шкільна, 24 

Окнянське відділення 

ДНЗ «Захарівський 

професійний ліцей» 

Одеська обл.,  

смт. Окни,  

вул. Виноградна, 24 

«Твоя майбутня професія – твій 

вибір» 

Шеремет О.В. 

0950824749 

Окнянське відділення 

ДНЗ «Захарівський 

професійний ліцей» 

Одеська обл.,  

смт. Окни,  

вул. Виноградна, 24 

mailto:ovputtp_54@ukr.net


5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Татарбунари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Татарбунарське 

професійно-технічне 

аграрне училище» 

м. Татарбунари,  

вул. Центральна, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- конкурс фото- та відеороликів 

«Моя професія в моїй громаді» для 

використання в ЗМІ, соціальних 

мережах та періодичних виданнях 

Кабак Н.О. 

tptau@ukr.net 

ДНЗ «Татарбунарське 

професійно-технічне 

аграрне училище» 

м. Татарбунари,  

вул. Центральна, 1 

- загальноміське свято 

«Масляна» 

«Татарбунарське ПТАУ запрошує 

на навчання»: 

- виставка виробів; 

- кулінарні змагання; 

- презентація досягнень закладу. 

Центральна площа  

м. Татарбунари 

 

- профорієнтаційний проєкт «АРТ-

ПРОФІ форум»: 

-  створення АРТ-відеороликів; 

-  створення АРТ-Профі плакату; 

-  творчий конкурс реклама-

презентація професій. 

Будинок культури  

м. Татарбунари 

- день Вишиванки «Робітнича 

професія – твій вибір»: 

- відео-реклама навчальної бази; 

- майстер-класи з професій 

Центральна площа  

м. Татарбунари 

 

- День захисту дітей «Ярмарок 

вакансій» для дітей молодшого та 

середнього шкільного віку: 

- кулінарні квести; 

- флеш-моб «Я водій-тракторист»; 

- майстер-клас «Малярні роботи» 

Центральна площа 

 м. Татарбунари 

 

- День народження м. Татарбунари 

«Містечко професій» для гостей та 

мешканців м. Татарбунари: 

- майстер-класи з професій; 

- відео-реклама навчальної бази; 

-фото-квест 

«#ПРОФТЕХ_це_круто!» 

Центральна площа 

 м. Татарбунари 

 



 

 

 

 

 

 

 - робота з батьками майбутніх 

абітурієнтів за участі 

представників закладу П(ПТ)О:  

- проведення загальношкільних та 

класних батьківських зборів, 

- лекторіїв для батьків; 

- індивідуальні консультації. 

заклади загальної 

середньої освіти м. 

Татарбунари, 

територіальної громади 

та сусідніх районів 

- робота агіт-бригад із залученням 

до профорієнтаційної роботи в 

якості постійних консультантів 

здобувачів освіти ТПТАУ та 

роботодавців 

заклади загальної 

середньої освіти 

м.Татарбунари, 

територіальної громади 

та сусідніх районів 

6. 

 

 

 

 

 

смт. Цебрикове 

 

 

 

 

ДНЗ «Цебриківський 

професійний аграрний 

ліцей» 

Одеська обл.,  

смт. Цебрикове,  

вул. Підгірна, 5 

- профорієнтаційні тренінги Граніковська Наталя 

0665574706 

 

 

школи Іванівського, 

Ширяївського, 

Великомихайлівського, 

Захарівського, 

Роздільнянського 

районів. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Білгород-

Дністровський 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Білгород-

Дністровський 

професійний 

будівельний ліцей» 

Одеська обл., м. 

Білгород-Дністровський, 

вул. Ізмаїльська, 31 

 

- день кар’єри. Знайомство з 

робітничими професіями. Спільний 

захід з Центром зайнятості; 

Врублевська Н.В. 

0671263092 

udorafael@ukr.net 

ДНЗ «Білгород-

Дністровський 

професійний будівельний 

ліцей» 

Одеська обл.,  

м. Білгород-

Дністровський, вул. 

Ізмаїльська, 31 

- профорієнтаційний квест 

«Екскурсійна подорож» 

- використання засобів масової 

інформації та інтернет-ресурсів 

Facebook 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Одеське вище 

професійне училище 

автомобільного 

транспорту» 

м. Одеса,  

вул. Кутузакія, 8 

 

 

- проведення Дня  відкритих 

дверей для батьків вступників; 

Сервуто Г.К.  

097-9065-230  

(733-68-81) 

ДНЗ «Одеське вище 

професійне училище 

автомобільного 

транспорту» 

м. Одеса,  

вул. Кутузакія, 8 

 

- проведення батьківських зборів 

у СШ м. Одеси; 

профорієнтатори 

- розміщення персональної 

сторінки училища на сайті Освіта в 

Україні 

Вишневський Б.С. 

067-764-70-89 

9. 

 

м. Одеса 

 

ДНЗ «Одеське 

професійне училище 

- участь у заходах міського центру 

зайнятості. 

Зінченко Н.А. 

ptu30@ukr.net 

Міський центр зайнятості 

м.Одеса 

mailto:ptu30@ukr.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залізничного транспорту 

та будівництва»  

м. Одеса, вул. Велика 

Арнаутська, 68 

 

 

 

 

- профорієнтаційна робота у 

школах міста та області 

школи міста та області 

- розміщення інформації про 

навчальний заклад у довідниках 

 

- розміщений Інформаційний борд  Привокзальна  площа у 

м. Одеса 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ісаєве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Ісаєвський 

професійний аграрний 

ліцей» 

Одеська обл., с. Ісаєве, 

вул. Набережна, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведення в школах району 

тренінгів на тему «Обирай 

професію свідомо»; 

- співпраця з районними центрами 

зайнятості 

Тимур Гаврилюк 

0994997638 

Ширяївський район 

- організація агітаційно-

роз’яснювальної  роботи в 

школах районів; 

- робота з батьками випускників 

шкіл; 

- розміщення оголошень в місцях 

масового  перебування 

населення (базари, зупинки, 

громадський транспорт, 

магазини) 

Наталія Овчаренко 

0982457295 

Любашівський район 

- співпраця з адміністраціями 

шкіл. 

- профорієнтація через здобувачів 

освіти ліцею; 

Микола Суслов  

0979274088 

Миколаївський район 

- проведення ознайомчих 

екскурсій для учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів в майстерні, 

лабораторії, кабінети, де 

проводиться  теоретичне та 

практичне навчання, також 

ознайомлення  з умовами 

проживання в гуртожитках, 

відвідування музею  

Олег Тріфон  

0976897967 

ДНЗ «Ісаєвський 

професійний аграрний 

ліцей»  

с. Ісаєве,  

вул. Набережна, 15 

- проведення конкурсів фахової 

майстерності серед учнів ліцею 

Олександр Ковтун 

0965001242 



із запрошенням випускників 

шкіл.  

- проведення майстер-класів з 

професій. 

 

  

Олександр Ковтун 

0965001242 

11 

 

 

 

 

с. Теплиця 

 

 

 

 

ДНЗ «Арцизький 

професійний аграрний 

ліцей» 

 с. Теплиця, вул. 

Центральна, 149 

- ярмарок професій спільно зі 

службою зайнятості та школами 

сіл району 

 

Наталія Береу 

0971792253 

0665620824 

natalabereu@gmail.co

m 

ДНЗ «Арцизький 

професійний аграрний 

ліцей» 

с. Теплиця, вул. 

Центральна, 149 

12 

 

 

 

 

 

 

 

м. Чорноморськ ДНЗ «Іллічівський 

професійний 

судноремонтний ліцей» 

м. Чорноморськ 

вул. Перемоги, 93 

- рекламно-інформаційна ;  

- відео -інформаційні матеріали 

(інтернет, сайт ліцею і т.д.); 

- ярмарки професій;  

- день відкритих дверей; 

- презентація по школах міста та 

регіону; 

- співпраця з центрами зайнятості 

 

Верис Т. С. 

067-967-08-08 

 

школи; 

соціальні мережі; 

ДНЗ «Іллічівський 

професійний 

судноремонтний ліцей» 

м. Чорноморськ 

вул. Перемоги, 93 
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м. Кілія ДНЗ «Кілійський 

професійний ліцей» 

м. Кілія, вул. Миру, 6 

- профорієнтаційні тренінги з 

професій «Елекрогазозварник», 

водій автотранспортних засобів 

категорії «С», «Кухар-

кондитер», «Електромонтер, 

водій автотранспортних засобів 

категорії «С», «Токар, 

електрозварник», 

«Плодоовочівник», «Кухар 

судновий»; 

- розміщення профорієнтаційної 

інформації на сайті -  kpl.in.ua, в 

групах фейсбуку, радіо 

Кілійської ОТГ; 

- виготовлення флаєрів з 

професійної орієнтації. 

Мокану Євгенія  

0965816168 

ЗОШ Кілійської ОТГ, 

ЗОШ Вилківської ОТГ; 

ЗОШ сіл Кілійського,  

Ізмаїльського, 

Татарбунарського 

районів 

14 

 

 

м. Ізмаїл ДПТНЗ «Ізмаїльське 

вище професійне 

училище» 

- складання із числа учнів  

профорієнтаційних   інформаторів 

по місцю проживання, залучення 

Єфремова А.В. 

ivpu9@ukr.net 

школи міста та районів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Ізмаїл, вул. 

Фанагорійська, 7 

учнівського самоврядування до 

забезпечення шкіл міста та 

районів матеріалами з  

профорієнтації  

- скерована діяльність викладачів 

та майстрів  для вирішення задач 

профорієнтаційної роботи з 

учнями шкіл міста та районів, 

складання графіку відвідування 

шкіл  

Мітрова А.Г. 

ivpu9@ukr.net 

школи міста 

- підведення підсумку 

профорієнтаційного 

фотоконкурсу «Моя професія – 

2021» 

Мітрова А.Г. 

ivpu9@ukr.net 

 

ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 
професійне училище» 
м. Ізмаїл, вул. 
Фанагорійська, 7 

- участь у профорієнтаційних  

акціях «Випускник - 2021», від 

Ізмаїльського Центра зайнятості 

Мітрова А.Г. 

ivpu9@ukr.net 

 

школи міста та районів 

- розробити профорієнтаційні  

буклети та оголошення 

Мітрова А.Г. 

ivpu9@ukr.net 

ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 
професійне училище» 

- розширення знань учнів про 

професії, яким навчають в ІВПУ 

(публікації в газетах, на Інтернет- 

ресурсах, на сайті ІВПУ) 

Мітрова А.Г. 

ivpu9@ukr.net 

 

ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 
професійне училище» 

- забезпечення участі 

старшокласників у Дні відкритих 

дверей ІВПУ  

- виїзні зустрічі з випускниками 

міста та шкіл районів; 

- розповсюдження по школам  

міста, району  профорієнтаційного  

матеріалу; 

-  залучення учнів училища до 

профорієнтаційної акції «Стань 

учнем ІВПУ» 

 

Іванова В.В. 

Єфремова А.В. 

Терехова З.П. 

Мітрова А.Г. 

ivpu9@ukr.net 

школи міста та районів 

- проведення Дня відкритих дверей, 

ярмарку професій 

 фойє училища 

Територіальне 

відділення ДПТНЗ 

- створити консультативний центр 

на базі приймальної комісії 

Руссу С.М. 

suvorptau@ukr.net 

Територіальне відділення 

ДПТНЗ 



«Ізмаїльське вище 

професійне училище» 

смт. Суворове, 

вул. Пушкіна,31 

«Ізмаїльське вище 

професійне училище» 

,смт. Суворове, 

вул. Пушкіна,31 

- поповнювати бібліотечний фонд 

літературою з питань 

профорієнтації та закріплення 

інтересу учнів до професії 

Джосан В.І. 

СамсоноваЛ.С. 

suvorptau@ukr.net 

бібліотека 

- провести в групах виховні години 

з метою залучення учнів училища 

до профорієнтаційної роботи 

керівники навчальних 

груп 

suvorptau@ukr.net 

навчальні кабінети 

- проводити профорієнтацію з 

учнями шкіл 

педагогічний 

колектив 

школи районів 

-  проводити екскурсії на 

підприємства.   Зустрічі, бесіди з 

керівниками та працівниками 

підприємств, господарств 

Смоков П.Г. 

Балабан Г.Д. 

Гончарук І.Х. 

suvorptau@ukr.net 

підприємства області 

- організувати та провести конкурс 

фахової майстерності  з професії : 

«Електрогазозварник» 

Македонський В.С. 

suvorptau@ukr.net 

 

Територіальне відділення 

ДПТНЗ 

«Ізмаїльське вище 

професійне училище» 

Одеська область, 

 смт. Суворове, 

вул. Пушкіна,31 

-організувати та провести конкурс 

фахової майстерності  з професії : 

«Перукар,перукар-модельєр»  

Македонський В.С. 

suvorptau@ukr.net 

 

- розробити профорієнтаційні  

буклети та оголошення 

Далакова Д.Д. 

suvorptau@ukr.net 

- провести День відкритих дверей Далакова Д.Д. 

suvorptau@ukr.net 

- організувати екскурсії учнів 

районних ЗОШ   до  училища 

Далакова Д.Д. 

Македонський В.С. 

suvorptau@ukr.net 

- укласти угод и з підприємствами Македонський В.С. 

suvorptau@ukr.net 

підприємства області 

- взяти участь   у ярмарку професій  Руссу С.М. 

suvorptau@ukr.net 

центр зайнятості 



- подати оголошення  в  районні 

газети « Придунайські вісті»  та  

 «Кур’єр неділі» 

Руссу С.М. 

suvorptau@ukr.net 

 

 

- зовнішня реклама Руссу С.М. 

suvorptau@ukr.net 

ринок 

- розміщення реклами та тренінгів 

на сторінках Інтернет ресурсів 

Бондаренко Г.А. 

suvorptau@ukr.net 

інтернет-ресурс 

ДПТНЗ 

«Ізмаїльське вище 

професійне училище» 

м. Ізмаїл, проспект 

Миру, 15 

- розміщення реклами на сторінках 

інтернет ресурсів 

Зорічева  В. І. 

ptuizmsfposlug@ukr.ne

t 

- проведення тижня «Ласкаво 

просимо!» 

Ільченко І.С. 

Зорічева В.І. 

ptuizmsfposlug@ukr.ne

t 

ДПТНЗ 

«Ізмаїльське вище 

професійне училище» 

м. Ізмаїл, проспект Миру, 

15 - проведення відкритих уроків для 

гостей училища 

Ільченко І.С. 

Зорічева В.І. 

Сухова Г.І. 

ptuizmsfposlug@ukr.ne

t 

- проведення Дня відкритих 

дверей 

Ільченко І.С. 

Зорічева В.І. 

ptuizmsfposlug@ukr.ne

t 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса ДНЗ «Одеський центр 

професійно-технічної 

освіти» 

смт Овідіополь, вул. 

Театральна, 3 

- екскурсії по Центру учнів ЗОШ з 

метою профорієнтації (вересень) 

Лопушанська І.М. вул.Паустовського,12 

Колесник Т.Н. вул.Заболотного,9 

Лобань О.О. смт.Овідіополь 

вул.Театральна,3 

- участь учнів ЗОШ в 

профорієнтаційних заходах в 

рамках декад професій «Перукар», 

«Кухар», «Тракторист», професій 

будівельного напрямку. 

Лопушанська І.М. вул.Паустовського,12 

Колесник Т.Н. вул.Заболотного,9 

Лобань О.О. смт.Овідіополь 

вул.Театральна,3 

- зустріч з роботодавцями із 

запрошенням учнів ЗОШ 

Лопушанська І.М. вул.Паустовського,12 

Колесник Т.Н. вул.Заболотного,9 

Лобань О.О. смт.Овідіополь 

вул.Театральна,3 

mailto:suvorptau@ukr.net
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с. Старокозаче ДНЗ «Старокозацький 

професійний аграрний 

ліцей»  

с. Старокозаче, вул. 

Малиновського, 30 

- виїзд профорієнтаційних бригад 

для роботи з учнями випускних 

класів 

Сиротенко Ф.І. 

0979740906 

школи регіону 

- профорієнтаційне висвітлення 

роботи ліцею в засобах масової 

інформації 

Сиротенко Ф.І. 

0979740906 

преса, радіо, Інтернет, 

зовнішня реклама 
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м. Березівка Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Березівське вище 

професійне училище» 

Державного 

університету «Одеська 

політехніка» 

м. Березівка, вул. 

Перемоги, 21 

- «Подорож країною професій» 

(виїзні зустрічі здобувачів 

училища з учнями ЗОШ 

Березівського району Одеської 

області, Доброславівської ОТГ 

Одеського району Одеської області  

та Вознесенької ОТГ 

Миколаївської області 

Гасюк Т. М.  

067-435-3817 

vpuonpu@i.ua 

Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Березівське вище 

професійне училище» 

Державного університету 

«Одеська політехніка», 

навчальні заклади 

Березівського району 

Одеської області, 

Доброславівської ОТГ 

Одеського району 

Одеської області  та 

Вознесенської ОТГ 

Миколаївської області 

- зустріч з іноземними студентами  

підготовчого відділення 

Одеського національного 

політехнічного університету  

Ліщинська Алла 

Анатоліїївна  

067-258-91-23 

allalischinskaya@gmail

.com 

Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Березівське вище 

професійне училище» 

Державного університету 

«Одеська політехніка» 

 м. Березівка, вул. 

Перемоги, 21 
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смт. Лиманське ДНЗ «Лиманський 

професійний аграрний 

ліцей» 

смт. Лиманське,  

вул. Чкалова, 1 

- виїзний профорієнтаційний захід 

для учнівської молоді 

Городецька О.Л. 

0637049429 

Біляївський район: ЗОШ 

І-ІІ ступ. с. 

Градениці,ЗОШ І-ІІІ ступ. 

с. Градениці, ЗОШ І-ІІІ 

ступ. с.Кагарлик ЗОШ І-

ІІІ ступ. с. Майори, ЗОШ 

І-ІІІ ступ. с. 

Василівка,ЗОШ І-ІІ ступ. 

с. Секретаровка, ЗОШ І-ІІ 

ст. с.Каменка 

- виїзний профорієнтаційний захід Роздільнянський р-н 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

для учнівської молоді ЗОШ І-ІІІ ступ. с. 

Щербанка, Кучурганська 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П.М. 

Каплуна, Лиманська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

№ 2 Роздільнянська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 1, №2, 

№3, №4, Степанівська 

ЗОШ I-III ст., 

Яковлівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

- організація профорієнтаційних 

тренінгів, семінарів уроків з 

учнями шкіл «Твій вибір – твоє 

професійне майбутнє» 

Великомихайлівський р-

н: НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія»  смт. 

Велика Михайлівка, НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступ.» с. 

Великоплоске, ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Новопетрівка 

- профорієнтаційний захід «Ми 

мріємо» (агітбригада) 

ДНЗ «Лиманський 

професійний аграрний 

ліцей» 

 смт. Лиманське, 

 вул. Чкалова, 1 

- конкурс професійної 

майстерності з професії «Кухар, 

пекар», «Кухар, офіціант» 

- конкурс професійної 

майстерності з професії 

обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

- забезпечити профорієнтаційне 

висвітлення роботи ліцею в 

засобах масової інформації (преса, 

Інтернет) (протягом року) 

районні видавництва 

преси 

- укладання угод з 

підприємствами і установами для 

підготовки робітничих кадрів 

підприємства області 

- проводити індивідуальну 

профорієнтаційну роботу через 

учнів 

ДНЗ «Лиманський 

професійний аграрний 

ліцей» 

смт. Лиманське, 

 вул. Чкалова, 1 
- вистава виробів, макетів, 

творчих робіт учнів ліцею 



- робота по профорієнтаційному 

проєкту «Ярмарок кар’єри» з 

Роздільнянським центром 

зайнятості  

м. Роздільна, школи 

району 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса ДПТНЗ «Одеський 

професійний ліцей 

технологій та дизайну» 

м. Одеса, вул. 

Олександра Невського, 

39 

- майстер-класи за швейним 

напрямом 

 

 

 

Загрибельна Н. В. 

Zagribelnaya81@gmail

.com 

Приходько Л. В. 

097 152 94 06 

ДПТНЗ «Одеський 

професійний ліцей 

технологій та дизайну» 

м. Одеса,  

вул. Олександра 

Невського, 39 

- майстер-клас за напрямком 

«Манікюрник»: 

«Декоративне оформлення нігтів» 

- майстер-класи за напрямом 

«Фотограф (фотороботи)». 

- майстер-класи за напрямом 

«Оператор комп’ютерного набору; 

офісний службовець (бухгалтерія)» 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса ДНЗ  «Одеський  

професійний ліцей 

сфери послуг 

Південноукраїнського 

національного 

педагогічного 

університету імені                         

К. Д. Ушинського» 

м. Одеса, вул. 

Мельницька, 32-Д 

- акція «Випускник» Муравйова Н.Г. 

licej2007@ukr.net 

проведення у школах м. 

Одеси 

- тренінг «Моя професія» проведення у школах м. 

Одеси 

- профорієнтаційні заходи у 

районах Одеської області разом з 

Обласним центром зайнятості та 

адміністрацією шкіл 

проведення у школах 

Одеської області 

- висвітлення у групах Facebook, 

Instagram та  viber  інформацію про 

навчальний заклад 

онлайн 
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м. Одеса Відокремлений підрозділ 

«Об’єднане вище 

професійно-технічне 

училище сфери послуг 

Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» 

- ярмарка професій Злийко І.М. 

0679595472 

Мельницька, 24А 

- відеоролик на каналі «Репортер» 

- стаття про училище в газеті 

«Слово» 

- рекламні ролики в Instagram, 

Facebook  



 

 

 

 

Фонтанська дорога, 23 - розповсюдження буклетів про 

училище в школах міста та області 

- просування училища через 

Google-business акаунт 
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смт. Тарутине ДНЗ «Тарутинський 

професійний аграрний 

ліцей»  

смт.Тарутине, вул. 

Красна, 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стенди з профорієнтації у ЗЗСО Топал С.І. 

0671207447 

ЗЗСО району, 

смт.Тарутине, 

смт.Березіне,  

смт.Бородіне, с.Красне  

- інформування учнів про 

можливість здійснення 

професійно-технічної освіти 

підлітків з особливими освітніми 

потребами. 

Топал С.І. 

0671207447 

спеціальні школи 

м.Кілія, с.Михайлівка, 

с.Утконосівка 

- участь у загальношкільних 

батьківських зборах з метою 

інформування про потребу в 

робітничих кадрах та 

спеціальностях на ринку праці 

Топал С.І. 

0671207447 

ЗЗСО смт.Тарутине, 

смт.Березіне,  

смт.Бородіне, с.Красне та 

інші 

- «Платформи з профорієнтації та 

розвитку кар'єри» 

Ростя А.В. 

0686172406 

annarosnia@ukr.net 

онлайн 

Інтернет-портал 

Державної служби 

зайнятості України 

- залучення наставників з 

ринкоутворюючих підприємств, 

які мають потребу в робітничих 

кадрах, до участі в навчально-

виробничому процесі та 

презентаціях робітничих професій 

Топал С.І. 

0671207447 

ДНЗ «Тарутинський 

ПАЛ» 

смт.Тарутине, вул. 

Красна, 185 

- розповсюдження 

профорієнтаційної інформації у 

ЗМІ 

Ростя А.В. 

0686172406 

annarosnia@ukr.net 

засоби ЗМІ 

Болградського, Б.-

Дністровського, 

Ізмаїльського  районів 

 

- висвітлення у ЗМІ заходів по 

професійній орієнтації учнівської 

молоді на здобуття робітничих 

професій та спеціальностей 

Ростя А.В. 

0686172406 

annarosnia@ukr.net 

Соціальні мережі, 

Facebook  
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смт. Саврань, 

м. Балта, 

м. Кодима 

 

Північний центр 

професійної освіти 

смт. Саврань, вул. 

Соборна,28 

 

 

 

- профорієнтаційні бесіди 

 

Бондаренко В.В. 

0967794350 

 

школи Савранської ОТГ; 

Андрієво-Іванівська 

загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ст.»  с. 

Андрієво-Іванівка, вул. 

Центральна, 49, КЗ 

"Піщанська спеціальна 

школа ", с. Піщана, вул. 

Лесі Українки, 2 А, КЗ 

"Троїцька спеціальна 

школа-інтернат",  с. 

Троїцьке, вул. Гагаріна, 1, 

КЗ"Балтська спеціальна 

школа",  м. Балта, вул. 

Шевченка, 16 

школи Гайворонської 

ОТГ, Голованівського 

району 

школи Кривоозерської 

ОТГ, Первомайського 

району 

школи Петровірівської 

ОТГ, Березівського 

району 

- профорієнтаційні бесіди в 

школах серед випускників шкіл 

Яснюк Н.М. 

0507115502 

  школи Балтської ОТГ 

- профорієнтаційні бесіди в 

школах серед випускників шкіл 

Нестеренко В.І. 

0501523707 

навчальні заклади 

Любашівської ОТГ  

- тестування  абітурієнтів  на 

предмет  профпридатності 

(моніторинг) 

Лобас Т.С. 

0967664106 

НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №1  О. Гончара –

ліцей» 

- рекламно – інформаційна  

діяльність  (розміщення положення  

в газетах  міста, у громадському  

транспорті,ЗМІ) 

 

Яснюк Н.М. 

0507115502 

НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ 

ст.№3 –колегіум» 

- робота з Балтським районним 

центром зайнятості  

Нестеренко В.І. 

0501523707 

Балтська районна філія 

Одеського обласного 

центру зайнятості вул. 

Любомирського, 193 А  



 - участь у батьківських зборах  

шкіл  міста та ОТГ 

Лобас Т.С. 

0967664106 

школи  міста 

- профорієнтаційна робота з 

випускниками загальноосвітніх 

шкіл району 

Кохан Т.А. 

0963068468 

школи міста та 

Кодимської ОТГ 

- презентації професій в 

соціальних мережах, інформація 

про діяльність навчального 

закладу, оголошення про набір та 

правила прийому до навчального 

закладу 

Бондаренко В.В. 

тел 

Кохан Т.А. 

0963068468 

Яснюк Н.М. 

0507115502; 

0963068468 

соціальні мережі 

«Facebook», 

«Instagram», газета «Вісті 

Кодимщини» 
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м. Чорноморськ Чорноморський 

морський фаховий 

коледж Одеського 

національного 

морського університету 

Чорноморськ, вул. 

Праці,15 

- створення електронної заяви  на 

сайті коледжу 

Федорова Н. М. 

(04868) 3-06-92 

vr_imk@ukr.net 

Чорноморський морський 

фаховий коледж 

Одеського національного 

морського університету 

м. Чорноморськ, вул. 

Праці,15 

- інформаційне насичення розділу 

«Абітурієнту»  сайту коледжу 

- розміщення реклами ЧМФК 

ОНМУ на  сайті osvita.ua 

- виготовлення профорієнтаційних 

буклетів 

- поширення в соцмережах 

відеоролику  «Віртуальна 

екскурсія  по коледжу» 

- проведення Zoom-конференції  

(онлайн-ефірів) для випускників 

шкіл Чорноморська 

- презентації професій  в 

соцмережах 

- поширення оголошень про 

прийом в школах області 
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м. Одеса ДНЗ «Одеське 

професійно-технічне 

училище 

машинобудування» 

м. Одеса, вул. Богдана 

Хмельницького, 65 

- профорієнтаційні тренінги 

«Професія мрії» (згідно списку 

закріплених ЗОШ за працівниками 

училища) 

Костів Н.О.  

0974974763 

ЗОШ м. Одеси 

- профорієнтаційні заходи сумісно 

з Міським центром занятості 

ЗОШ м. Одеси 

- реклама училища  «Facebook»,«Instagram» 

26 м. Ананьїв ДНЗ «Ананьївський - професійна агітація та реклама Бевз С.О. ДНЗ «Ананьївський 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професійний аграрний 

ліцей» 

м. Ананьїв, вул. 

Ніщинського, 7 

закладу у соціальних мережах та 

на сайті ліцею 

(048) 63 2-25-02 

 

професійний аграрний 

ліцей» 

м. Ананьїв, вул. 

Ніщинського, 7 

 

- дистанційне анкетування щодо 

професійного спрямування 

випускників ЗОШ 

- виїзні професійні майстер-класи 

майстрів в/н та учнів ліцею за 

умови сприятливої 

епідеміологічної ситуації  

Поліщук Т.М. 

(048) 63 2-17-04 

- участь у виїзних 

профорієнтаційних заходах 

Ананьївського міського центру 

зайнятості  населення 

- створення групових осередків 

«Професійна варта» в рамках 

діяльності учнівського 

самоврядування 

 

Іванова Н. М. 

(048) 63 2-17-04 

- виставка «Календар професій» 

щодо дат відзначення професійних 

свят  

        Чепурна Л.М. 

(048) 63 2-17-04 

- розсилання іменних об’яв-

запрошень по професії за місцем 

проживання потенційних  

абітурієнтів 

Іванова Н. М. 

(048) 63 2-17-04 

- профорієнтаційні тренінги в 

ЗОШ за умови сприятливої 

епідеміологічної ситуації 

 

Поліщук Т.М. 

(048) 63 2-17-04 
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м. Одеса ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей 

морського транспорту» 

м. Одеса,                                      

вул. Приморська, 45 

- розробка та затвердження Правил 

прийому до ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей морського 

транспорту» на 2021 рік 

 

 

 

 ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей 

морського транспорту» 

м. Одеса,  

вул. Приморська, 45 

- підготовка наказу про склад та 

порядок роботи приймальної 

комісії в 2021 році 

вул. Приморська, 45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- організація та проведення 

працівниками ліцею 

профорієнтаційної роботи в ЗОШ 

з популяризації робітничих 

професій 

школи м. Одеси,             

Одеської обл. 

- публікація інформаційних 

матеріалів щодо навчально-

виховного процесу в ліцеї в 

засобах масової інформації (преса, 

радіо, інтернет, зовнішня реклама, 

телебачення) 

ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей 

морського транспорту» 

м. Одеса, вул. 

Приморська, 45 

- публікація та розміщення 

інформаційних матеріалів, які 

презентують навчальний заклад, 

правил прийому на навчання на  

2021 рік на сайті ліцею 

- оновлення інформаційних 

стендів:«Інформація для 

абітурієнтів», «Кваліфікаційні 

характеристики з професій», 

«Шляхами розвитку ліцею», 

«Учнівське самоврядування»  

- проведення майстер-класів з 

професій для учнів 

загальноосвітніх шкіл за місцем їх 

навчання 

школи м. Одеси 

- організація  та проведення 

тренінгів на тему: «Обирай 

професію свідомо» для учнів 

випускних класів ЗОШ м. Одеси 

школи м. Одеси 

- надання оголошень щодо 

прийому учнів на навчання в 

засоби масової інформації: 

- інформаційний довідник «Для 

школярів, батьків, вчителів»; 

- довідник «Випускник»; 

- довідник «Куди піти вчитись в 

Одесі і Одеській області»; 

- довідник «Для вступників»; 

ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей 

морського транспорту» 

м. Одеса, вул. 

Приморська, 45 



- газету «Дитячий світ» 

 

- підготовка презентацій, 

відеороликів про  діяльність ліцею 

- організація роботи 

профорієнтаційних груп з числа 

іногородніх учнів для проведення 

профорієнтаційної роботи за їх 

місцем проживання. 

школи м. Одеси,                   

Одеської обл. 

- прийняття участі у заходах 

міського центру зайнятості щодо 

популяризації робітничих 

професій. 

за вибором 

- розробка педагогічними 

працівниками позаурочних заходів 

з профорієнтації. 

 ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей 

морського транспорту» 

м. Одеса, вул. 

Приморська, 45; 

 

- проведення індивідуальних 

консультацій з учнями шкіл та їх 

батьками з питань вибору професії. 

- проведення декад робітничих 

професій за галузевим 

спрямуванням. 

вул. Ольгієвська 3/5;                            

вул. Княжа, 5 

- організація виставок виробів, 

макетів, творчих робіт учнів ліцею. 

 

- організація  та проведення 

спортивних змагань між учнями 

ліцею та ЗОШ  м. Одеси 

вул. Княжа,5,  

- проведення ознайомчих екскурсій 

здобувачів освіти 9, 11 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів міста  в  виробничі 

майстерні, навчальні аудиторії, 

музейну кімнату ліцею 

вул. Приморська, 45;               

вул. Ольгієвська 3/5;                            

вул. Княжа, 5 
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м. Одеса Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Училище № 3 

Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» 

м. Одеса, вул. 

Мечникова, 76А 

- ярмарок професій Бойченко В.П. 

0685572828 

Відокремлений 

структурний підрозділ 

«Училище № 3 

Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» 

м. Одеса, вул. 

Мечникова, 76А та  

соціальні мережі 

- проведення бесід з 

випускниками 9-х та 11-х класів  

- розповсюдження 

профорієнтаційних матеріалів  

- реклама закладу в засобах 

масової інформації та в соціальних 

мережах 

- інтерв’ю Адміністрації та 

працівників закладу в засобах 

масової інформації 

 


