
 

Графік інших профорієнтаційних заходів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти у період вступної кампанії 2021 року 

 

 

№з /п Назва 

населеного 

пункту 

Назва та адреса 

ЗП(ПТ)О 

Назва профорієнтаційного заходу Відповідальна особа 

від закладу, її 

контакти (номер 

телефону або 

електронної пошти) 

Місце проведення  

1. м. Тернопіль ДПТНЗ  

“Тернопільське 

вище професійне 

училище 

ресторанного 

сервісу і торгівлі 

 

вул. Степана 

Бандери, 32 

м. Тернопіль 

Тиждень популяризації робітничих 

професій 

Проведення тренінгів у 9-11 класах 

З(ЗСО) 

 

 Проведення майстер- класів для учнів 

З(ЗСО) 

 

Екскурсії навчальним закладом для 

батьків та учнів загальноосвітніх шкіл 

міста 

Зустрічі працівників училища з учнями 9-

11 класів закріплених шкіл 

Сасарова К.Ю. 

(0352)52-54-13 

 

Денисюк М.М.  

0352(25-75-88) 

vpu@ukr.net 

Міська бібліотека для 

молоді 

 

З(ЗСО) 

  

Тернопільське ВПУ 

ресторанного сервісу і 

торгівлі 

2. м. Тернопіль ДНЗ 

”Тернопільський 

центр професійно-

технічної освіти” 

 

вул. Текстильна,8 

м. Тернопіль 

Відвідування загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

Зустріч з  абітурієнтами в рамках Тижнів 

професій; 

Розміщення рекламних відео, аудіо 

роликів 

в соціальних мережах 

Нечай Д.П. 

0677279934 

tcpto-1@ukr.net 

вул. Текстильна,8 

м. Тернопіль 

3. м. Тернопіль ДПТНЗ 

“Тернопільське 

вище професійне 

училище сфери 

Поширення рекламного ролика про 

Тернопільське ВПУ сфери послуг і 

туризму через соціальні мережі, сайт 

училища, youtube –канал, учнівські групи; 

Грушко Г.Є. 

tvpu_st@ukr.net 

 

Замонастириська 26 

м. Тернопіль 

mailto:tvpu_st@ukr.net


послуг і туризму” 

 

вул. 

Замонастириська, 

26 

м. Тернопіль 

 

Відвідування загальноосвітніх шкіл міста 

та області з метою ознайомлення 

випускників з переліком професій на які 

здійснюється набір 

4. м. Тернопіль Тернопільське  

ВПУ № 4  

ім. М. Паращука 

вул. Галицька, 29 

м. Тернопіль 

Створення та поширення сюжетного 

відеофільму (популяризація ТВПУ в 

розрізі професій)  

 

Проведення тренінгу «Вибір професії»; 

Проведення виставки-ярмарки «Я моя 

професія» 

Створення та поширення фотогалереї 

(популяризація ТВПУ №4)  

 Зустріч з роботодавцями круглий стіл 

«Робітнича професія –платформа 

кар”єрного зростання» 

Флеш-моб «Розвиток галузей регіону –

справа молоді» 

Дика О.Л. 

oksanadyka@ 

gmail.com 

ТВПУ № 4  

ім. М. Паращука 

 

В соціальних мережах , на 

сайті закладу, туб-каналі, 

учнівські групи та 

спільноти ІВ Інтернеті  

5. смт. 

Вишнівець 

Тернопільсь 

ка обл. 

ДНЗ 

“Вишнівецький 

професійний ліцей” 

вул. Замкова,3 

смт. Вишнівець 

Розмішення відопрезентацій  на сторінках 

Fb. офіційному сайті закладі   

Проорієнтаційні тренінги із залученням 

працівників ЦЗ; 

Майстер – класи з професії кухар-

кондитер в онлайн-режимі 

Участь у виїзних профорієнтаційних 

заходах, онлайн екскурсії навчальним 

закладом 

Шушкевич Л.С. 

0976030032 

 

 

 

 

 

вул. Замкова,3 

смт. Вишнівець 

6. 

 

м. Кременець 

Тернопільсь 

ка область 

ДНЗ 

“Кременецький 

професійний ліцей” 

 

 

   



7. м. Заліщики 

Тернопіль 

ська обл.   

 

ДНЗ “Заліщицьке 

вище професійне 

училище“ 

м. Заліщики 

вул. Степана 

Бандери, 94 

Тренінги « Майбутня професія твій вибір 

в житті майбутнього»  

 

Круглий стіл «Старт у майбутнє» для 

дітей із соціально-незахищених груп та 

дітей позбавлених батьківського 

піклування 

Учнівський всеобуч «Карта життя» 

Засідання клубу «Молодий підприємець» 

Боровський Р.І. 

0968116002 

м. Заліщики 

Тернопіль 

ська обл.   

ЗОШ району 

 

Заліщицька центральна  

бі бліотека 

 

 

 

8. 

смт. 

Підволочиськ 

Тернопільсь 

ка область 

ДНЗ 

”Підволочиський 

професійний ліцей” 

 

вул. 

Д.Галицького,106 

смт. Підволочиськ 

 

Ознайомлення абітурієнтів з професіями 

в онлайн-режимі 

 

Розповсюдження буклетів 

Використання рекламних шитів  

City-light 

Козак І.В. 

0685126036 

смт. Підволочиськ 

Тернопільсь 

ка область 

9. м. Тернопіль ДНЗ”Тернопільське 

вище професійне 

училище 

технологій та 

дизайну” 

 

пр. Ст. Бандери, 74 

А 

м. Тернопіль 

Реклама на ТМ-4; 

 в маршрутних таксі, соцмережах, на 

сайті училища. 

Розповсюдження буклетів та оголошень 

по школах; 

Профорієнтаційні тренінги, майстер –

класи з майбутніми 

випускникамивипускниками ( з 

дотриманням протиепідемічних  норм) 

Мисак І.О. 

0972586394 

tvputd@ukr.net 

пр. Ст. Бандери, 74 А 

м. Тернопіль 

10 м. Почаїв 

Тернопіль 

ська область 

ДНЗ ”Почаївське 

вище професійне 

училище” 

 

вул. Кременецька, 

31 

м.Почаїв 

Конкурсний творчий звіт художньої 

самоідяльності 

 

Виставка – ярмарка робіт 

 

Розміщення презентації робітничих 

професій у соціальних мережах  

Німуха А.П. 

0984572003 

Федорук Н.А. 

0982513557 

вул. Кременецька, 31 

м. Почаїв 

11. м. Скалат ДНЗ  Проведення майстер-класів з професій Довгань Н.Р. вул. Леся Курбаса, 30 



Тернопільсь 

ка область  

” Скалатський 

професійний ліцей” 

 

вул. Леся Курбаса, 

30 

м.Скалат 

Тренінг « На порозі професійного 

вибору» 

Тестування за методикою «диференційно-

діагностичний опитувальник» 

0952572593 м.Скалат 

12. м.Підгайці 

Тернопільсь 

ка область 

ДНЗ ”Підгаєцький 

професійний 

аграрний ліцей” 

 

майдан 

Незалежності, 31 

м. Підгайці 

 

Зустрічі з випускниками шкіл області Пастущин Т.П. 

0973004320 

Навчальні заклади області 

Подання повної інформації про 

навчальний заклад та перелік професій до 

районних  та обласних газет 

м.Підгайці 

м.Тернопіль 

Розміщення рекламних роликів на 

місцевому телебаченні м.Тернополя 

м.Тернопіль місцеве 

телебачення 

Спільно з центром зайнятості проводити 

ярмарку професій, презентації професій 

м.Підгайці, м.Тернопіль  

Центр зайнятості 

13. м. Збараж 

Тернопільсь 

ка область 

ДНЗ 

“Тернопільський 

професійний 

коледж з 

посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою” 

 

вул. Данила 

Галицького, 48 

м. Збараж  

Профорієнтаційна робота в 

загальноосвітніх школах району 

Довгорук В.М. 

0988134115 

viktordovgoruk@ 

gmail.com 

вул. Данила Галицького, 48 

м. Збараж 

14. м. Бучач  

Тернопільсь 

ка область  

ДНЗ“Бучацьке 

професійно-

технічне училище” 

 

вул. Міцкевича,31  

м. Бучач 

«Людина для професії чи професія-для 

людини» ( диспут з елементами 

презентації) 

 

Анкетування “Мій вибір професії“ 

Корикційно-розвивальний тренінг 

«Розвиток профорієнтаційних знань 

Било О.Р. 

ptubuchach@ukr.net 

вул. Міцкевича,31  

м. Бучач 



старшокласників» 

15. м. Хоростків 

Тернопільсь 

ка область 

ДНЗ 

“Хоростківський 

професійний 

сільськогосподар 

ський ліцей“ 

 

вул. Князя 

Володимира, 21 

м. Хоростків 

Профорієнтаційна робота в закладах 

З(ЗСО) 

Творчий звіт «Україно! За твою славу, за 

твої ідеї» 

Оголошення в мережі Інтернет  

Павлик М.С. 

30686244795 

вул. Князя Володимира, 21 

м. Хоростків 

16. смт. 

Заводське 

Чортківський 

район 

Тернопільсь 

ка область 

ДНЗ “Чортківське 

вище професійне 

училище“ 

 

вул. Паркова,12 

смт. Заводське 

Тернопільська 

область 

Виїзні профорієнтаційні майстер класи  Карпик С.М. 

0979197658 

вул. Паркова,12 

смт. Заводське 

Тернопільська область 

З(ЗСО) району 

17. м. Ланівці 

Тернопільсь 

ка область 

Лановецька філія 

ДНЗ 

“Тернопільський 

професійний 

коледж з 

посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою” 

 

вул. Садова, 1а 

м. Ланівці 

Виїзні профорієнтаційні майстер класи Формазюк О.С. 

0985820384 

З(ЗСО) району 

18. м. Шумськ 

Тернопільсь 

ка область 

ДНЗ “Шумське 

професійно-

технічне училище“ 

 

абітурієнтів з професіями в онлайн-

режимі 

 

Розповсюдження буклетів 

Куц Ф.П. 

0673525375 

З(ЗСО) району 



вул. Волинська, 8 

м. Шумськ 

 

 

19 м. Борщів 

Тернопільсь 

ка область 

ДНЗ “Борщівський 

професійний ліцей 

 

вул. Шухевича, 14 

м. Борщів  

ТОК шоу «Майбутня професія» 

Зустріч з учнями шкіл району «У світі 

професій» 

«Вибір професії – завдання з багатьма 

невідомими» - виховна година  

 

Кормиш Л.П. 

0971508983 

вул. Шухевича, 14 

м. Борщів 

З(ЗСО) району 

v 


