
 

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)О Назва профорієнтаційного 

заходу 

Відповідальна особа від 

закладу, її контакти 

(номер телефону або               

ел. пошта) 

Місце проведення 

1. Рівненська м. Дубно 

Державний навчальний 

заклад «Дубенське вище 

художнє професійно-

технічне училище», 

вул. Шашкевича, 3, 

м. Дубно, 

35604. 

1. Проведення екскурсій до 

музею «Арт». 

2. Декади робітничих професій, 

за якими здійснюється 

підготовка у закладі. 

Сніжана  

ДОЛИШНЯ 

timalex77@ukr.net 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Дубенське вище 

художнє 

професійно-

технічне 

училище» 

2. Рівненська м. 

Дубровиця 

Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Дубровицький 

професійний ліцей», 

 вул. Шкільна, 19, 

м. Дубровиця, 

34100. 

 

1. Майстер класи за 

професіями: «Муляр»,  

«Перукар (перукар-модельєр)», 

«Опоряджувальник 

будівельний», «Електрозварник 

ручного зварювання», «Столяр 

будівельний». 

2. Проведення презентації «Моя 

професія» учнями закладу 

освіти. 

Дмитро  

ПОЛХОВСЬКИЙ 

dptnzdpl_6@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

Людмила 

ТАБОРОВЕЦЬ 

dptnzdpl_6@ukr.net 

Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад 

«Дубровицький 

професійний 

ліцей» 

3. Рівненська смт 

Квасилів 

Квасилівський 

професійний ліцей, 

вул.Молодіжна, 30, 

смт Квасилів, Рівненський 

район, 35350. 

1. Майстер - клас «Сам собі 

кондитер». 

2. Брейн - ринг «Моя майбутня 

професія». 

Людмила КРАВЦІВ 

kvasilov.proflicey 

@ukr.net 

Квасилівський 

професійний 

ліцей 

 

4. Рівненська м. Острог Державний професійно- 1. Тижні робітничих професій, Олександр МАЛЬЧИК Державний 
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технічний навчальний 

заклад «Острозьке вище 

професійне училище», 

вул. Татарська, 122 а, 

м. Острог, 35800. 

за якими здійснюється 

підготовка у закладі. 

2. Майстер-класи за 

професіями. 

3patcan@ukr.net 

 

Галина ПІЗНЮР  

vr_ovpu@ukr.net 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад «Острозьке 

вище професійне 

училище» 

5. Рівненська м. Радивилів Радивилівський 

професійний ліцей,  

 вул. Паркова, 26,  

м. Радивилів, 35500. 

1. Дні гостинності з 

проведенням майстер-класів за 

професіями, за якими 

здійснюється підготовка у 

закладі освіти. 

Віктор  ЗАЛУЖНИЙ 

proflicey26@ukr.net 

Радивилівський 

професійний ліцей 

6. Рівненська м. Рівне Рівненський професійний 

ліцей, 

вул. Млинівська, 2,  

 м. Рівне, 33009. 

1. Зустріч з роботодавцями, 

випускниками шкіл та кращими 

учнями ліцею в рамках 

діяльності «Центру кар'єри». 

2. Професійно-тематичні 

майстер-класи для учнів 

випускних класів ЗЗСО. 

Діна ПРИСЯЖНА 

Dasha1505@ukr.net 

Рівненський 

професійний 

ліцей 

7. Рівненська смт 

Демидівка 

Вище професійне училище 

№ 25                 смт 

Демидівка,  

вул. Миру 144 а,  

смт Демидівка, 35200. 

1. Віртуальний тиждень 

Відкритих дверей, в рамках 

якого запланована віртуальна 

екскурсія закладом освіти, 

презентації та онлайн майстер-

класи з професій. 

Оксана ТЕСЛЮК 

hvs25@ukr.net 

 

Вище професійне 

училище № 25 

смт Демидівка 

8. Рівненська  

 

м. Здолбунів Державний навчальний 

заклад «Здолбунівське 

вище професійне училище 

залізничного транспорту»,  

вул. Ясна, 6, 

м. Здолбунів, 35705. 

1. Спортивні змагання між 

здобувачами освіти закладу 

освіти та здобувачами освіти 

закладів загальної середньої 

освіти району. 

2. Креативні батьківські збори. 

Олена ТРАЛО 

zplzt@ukr.net 

 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Здолбунівське 

вище професійне 

училище 

залізничного 

транспорту» 

9. Рівненська м. Корець Вище професійне училище 

№ 24  

1. Майстер-класи за 

професіями, за якими 

Роман РОМАНИК 

vpu24korets@ukr.net 

Вище професійне 

училище № 24 м. 
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м. Корець,  

вул. Незалежності, 39,  

м. Корець, 34700. 

здійснюється підготовка у 

закладі освіти. 

 

Корець 

10. Рівненська м. Рівне Державний навчальний 

заклад «Рівненське вище 

професійне училище 

ресторанного сервісу і 

торгівлі», 

м. Рівне,  

вул. Д. Галицького,13, 

33027.  

1. Проведення майстер-класів 

для здобувачів освіти закладів 

загальної середньої освіти та 

мешканців міста Рівне.              

2. Професіографічні екскурсії 

для здобувачів освіти закладів 

загальної середньої освіти  

міста Рівне та області. 

3. Квест «Світ робітничих 

професій. 

4. Заняття з елементами 

тренінгу «Профорієнтація: 

усвідомлений вибір професії». 

Олена ГАРБАРУК 

tplicey@ukr.net 

 

Ірина САМОЇЛ 

tplicey@ukr.net 

 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Рівненське вище 

професійне 

училище 

ресторанного 

сервісу і торгівлі» 

11. Рівненська м. Сарни Вище професійне училище 

№ 22 

 м. Сарни, 

вул. Технічна, 4, 

м. Сарни, 34500.  

1. Профорієнтаційні уроки 

«Твій  вибір – твоє професійне  

майбутнє», семінари «У світі 

професій». 

2. Екскурсії закладом освіти для  

здобувачів  освіти закладів 

освіти  регіону. 

3. Воркшоп « Шлях до мрії. В 

пошуках справи свого  життя». 

Ольга НАБУХОТНА 

vpu22sarny@ukr.net 

 

 

Лариса ШАПІРКО 

vpu22sarny@ukr.net 

 

Ольга НАБУХОТНА 

vpu22sarny@ukr.net 

Вище професійне 

училище № 22 

 м. Сарни 

12. Рівненська смт Соснове Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Соснівський 

професійний ліцей»,  

вул. Жовтнева, 6а,                 

смт Соснове, Березнівський 

район, 34652. 

1. Майстер-класи за 

професіями: 

«Електрогазозварник», «Муляр, 

пічник, штукатур», «Столяр 

будівельний, паркетник, 

верстатник деревообробних 

верстатів», «Кухар; кондитер». 

Віталій КОМАР 

Sosnove_licey@ukr.net 

 

Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад 

«Соснівський 

професійний 

ліцей» 

13. Рівненська м. Сарни Державний професійно- 1. Майстер-класи за Микола Державний 
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технічний навчальний 

заклад «Сарненський 

професійний аграрний 

ліцей»,  

вул. Демократична, 15, м. 

Сарни, 34500. 

професіями, за якими 

здійснюється підготовка у 

закладі освіти. 

2. Профорієнтаційні зустрічі. 

МЕЛЬНИКОВИЧ 

Licey-spal@ukr.net 

Тетяна ВЛАСЮК Licey-

spal@ukr.net,  

Анатолій ГНІТЕЦЬКИЙ 

 Licey-spal@ukr.net, 

Ганна МИХАЙЛЮК 

Licey-spal@ukr.net, 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад 

«Сарненський 

професійний 

аграрний ліцей» 

14. Рівненська м. Рівне Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Рівненський центр 

професійно-технічної 

освіти сервісу та дизайну»,  

Проспект Генерала 

Безручка, 3  

м. Рівне, 33016. 

1. Майстер-клас «Виготовлення 

квітів з фоамірану». 

Андрій 

 КУЗЬМИЧ 

rcptosd5@gmail.com 

Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад 

«Рівненський 

центр професійно-

технічної освіти 

сервісу та 

дизайну» 

15. Рівненська м. Березне Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад  «Березнівське вище 

професійне училище»,  

вул. Ціолковського, 2,  

м. Березне, 34600.  

1. Тижні професійної 

майстерності з професій: 

«Кравець», «Кравець, 

закрійник» за участю 

роботодавців та молоді 

Березнівщини. 

2. Профорієнтаційні тренінги та 

майстер-класи для здобувачів 

освіти закладів загальної 

середньої освіти. 

Тетяна ІВАНОВА 

 vpu 4@ukr.net 

Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад  

«Березнівське 

вище професійне 

училище» 

16. Рівненська смт Клевань Клеванський професійний 

ліцей, вул. 

Б.Хмельницького, смт 

Клевань, Рівненський 

район, 35311. 

1. Профорієнтаційні зустрічі із 

здобувачами освіти закладів 

загальної середньої освіти. 

Віктор МІНІЧ 

klevan_litcey@ukr.net 

Клеванський 

професійний 

ліцей 

17. Рівненська смт Вище професійне училище 1. Проведення майстер-класів за Оксана Вище професійне 
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Володимире

ць 

№ 29                   смт 

Володимирець, 

вул. Київська,49, 

смт Володимирець, 34300. 

професіями, за якими 

здійснюється підготовка у 

закладі освіти. 

 

ХРИСТЯНОВИЧ 

volod vpu 29@ ukr.net  

Наталія ЦЮБКО volod 

vpu 29@ ukr.net 

училище № 29 смт 

Володимирець 

18. Рівненська смт Рокитно Рокитнівський 

професійний ліцей, 

вул. Міцкевича, 15,  

смт Рокитно, 34200. 

1. Проведення майстер-класів за 

професіями, за якими 

здійснюється підготовка у 

закладі освіти. 

Дмитро БЕСЛЮБНЯК 

rokpl@ukr.net 

Рокитнівський 

професійний 

ліцей 

19. Рівненська м. Рівне Вище професійне училище 

№1 м. Рівне,   

вул. Степана  Бандери, 69,  

м. Рівне, 33027.       

1. Проведення майстер-класів за 

професіями, за якими 

здійснюється підготовка у 

закладі освіти. 

 В'ячеслав 

ВОРОНЕВИЧ 

vpu1rivne@ukr.net 

Вище професійне 

училище №1  

м. Рівне 
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