
 

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 Вінницька м. Хмільник 

Вінницька обл. 

ДНЗ «Професій 

ний ліцей сфери 

послуг м. Хмільник», 

площа Перемоги 7 

День відкритих дверей 

віртуально  з січня 2021р 

Котлярова Оксана 

Валентинівна 

0975788937 

ел. пошта 

kotl.o@ukr.net 

 

День відкритих дверей віртуально на 

сайті 

та на офіційній сторінці у фейсбуці 

2 Вінницька 

 

Погребищенський, 

Ружинський, 

Іллінецький, 

Оратівський, 

Липовецький, 

Тетіївський 

райони 

 Проведення  зустрічей, 

тренінгів, бесід з 

випускниками 

загальноосвітніх шкіл з 

метою популяризації 

робітничих професій та 

можливостей самореалізації 

випускників закладів освіти 

«Професії майбутнього» 

Демиденко В.Г. 

068 00 491  95 

Нагало Т.Ш. 

097 75 221 49 

Загальноосвітні школи 

3 Вінницька м.Тульчин Вище професійне 

училище №41 

м.Тульчина 

СІЧЕНЬ - Відео: 

«День Соборності України» 

 

Реклама навчального 

закладу: білборди, обласне 

радіо 

 

Зустрічі з роботодавцями 

Короленко Н.В, 

Кушнір С.С. 

hvs-41tulchin@ukr.net 

ВПУ №41 м.Тульчина; 

Соціальні мережі; 

ВПУ №41 

Школи району та області 

РЦСССДМ м.Тульчина 



ЛЮТИЙ – Відео: 

«День Валентина ВПУ №41 

м. Тульчина » 

Рекламні ролики по 

обласному телебаченню 

 

БЕРЕЗЕНЬ – Відео: 

«Вітання від учнівського 

самоврядування  з 8 

Березням» ; 

Зустрічі педпрацівників з 

випускниками шкіл району 

та області 

Відео: 

«Шевченко і сучасність» 

 

КВІТЕНЬ – Відео: 

«Позитив у професії » 

Реклама навчального 

закладу: 

big board ,city light 

Соціальні мережі: 

Facebook, Instagram , Tik 

Tok 

Розміщення оголошень: 

у друкованих виданнях 

області та TV 

 

ТРАВЕНЬ – Відео: 

«З Днем матері » 

Реклама навчального 

закладу: 

big board ,city light 

Соціальні мережі: 

Facebook, Instagram , Tik 



Tok 

Розміщення оголошень: 

у друкованих виданнях 

області та TV 

 

ЧЕРВЕНЬ – Відео: 

«З поглядом у майбутнє» 

Відео: 

« Дистанція у три роки. Зі 

святом випускники » 

Реклама навчального 

закладу: білборди, обласне 

радіо 

 

ЛИПЕНЬ – Відео: 

«Відпочинок з користю »; 

Реклама навчального 

закладу: 

big board ,city light 

Соціальні мережі: 

Facebook, Instagram , Tik 

Tok 

Розміщення оголошень: 

у друкованих виданнях 

області та TV 

 

СЕРПЕНЬ – Відео : 

«Сучасні технології під час 

навчання»; 

Реклама навчального 

закладу: 

big board ,city light 

Соціальні мережі: 

Facebook, Instagram , Tik 

Tok 



Розміщення оголошень: 

у друкованих виданнях 

області та TV 

4 Вінницька м.Вінниця 

Вінницький район 

та райони 

Вінницької 

області 

ДНЗВПУ-No7 Бесіди з учнями випускних 

класів під час навчального 

року 

Виступи працівників 

училища на батьківськи х 

зборах 

Реклама в ЗМІ: 

Рекламні оголошення 

Заступник директора  

НВР Верещак О.Г. 

(098)-273-03-57 

Класні кімнати або актові зали шкіл 

м. Вінниці, Вінницького району та 

районах Вінницької області 

На радіо,телебаченні(місцеві 

телеканали) 

5 Вінницька м.Бар ДНЗ «Барський ПБЛ» 

В.Григоровичів-

Барський, 5 

Майстер класи. 

виставки технічної 

творчості. 

Екскурсії учнів 9-11 кдасів 

до ліцею 

Старший майстер. 

Заст.директора по НВЧ 

(04341) 2-20-44 

barbydlizey@ukr.net 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Навчальний заклад. 

 

 

м.Вінниця 

 

 

ДНЗ «Барський ПБЛ» 

 

6 Вінницька с.Зозів Зозівський 

професійний 

аграрний ліцей 

Вінницької області 

вул..Соборна,5а 

с.Зозів, 

Липовецький р-н, 

Вінницька обл. 

1.Виїзди у школи з 

профорієнтаційними 

матеріалами,з презентацією 

навчального закладу. 

2.Співпраця з районними 

центрами зайнятості. 

3.Розміщення агітаційних 

матеріалів на сайті ПТНЗ, 

оголошень в районних 

газетах та на сайтах 

соціальних мереж, 

виготовлення рекламних 

плакатів та календарів. 

Мельничук 

Володимир 

Борисович 

0687620100 

Загальноосвітні школи,центри 

зайнятості, районні газети: 

Липовецького, 

Іллінецького, 

Оратівського, 

Немирівського, 

Погребищанського,Турбівського, 

Козятинського районів. 

Радіо-оголошення. 

Сайт zoziv-pal.inf.ua. 

На сторінках фейсбук та інстаграм. 

7 Вінницька с.Мазурівка ДПТНЗ 

«Мазурівський 

аграрний центр 

Майстер-клас «Сучасні 

джерела пошуку роботи» 

 

Варчук Анатолій 

Станіславович, 

0988775278 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Мазурівський 

аграрний центр професійно-

mailto:barbydlizey@ukr.net


професійно-технічної 

освіти», с. Мазурівка 

Чернівецького району 

Майстер-клас з оздоблення 

кондитерських виробів 

 

технічної освіти» 

 

Мазурівська ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

8 Вінницька м.Вінниця ДНЗ «Вінницький 

центр професійно-

технічної освіти 

технологій та 

дизайну» 

Розміщення    

профорієнтаційної 

інформації 

 

Участь у міських 

профорієнтаційних закладах 

Фурман О.Д. 

0975863382 

Facebook 

 

Сайт закладу 

 

м.Вінниця 

10 Вінницька м.Бар ДНЗ «Барський ПБЛ» 

В.Григоровичів-

Барський, 5 

Майстер класи. 

виставки технічної 

творчості, 

екскурсії учнів 9-11 кдасів 

до ліцею. 

Старший майстер. 

Заст.директора по НВЧ 

(04341) 2-20-44 

barbydlizey@ukr.net 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Навчальний заклад. 

 

 

м.Вінниця 

 

 

ДНЗ «Барський ПБЛ» 

11 Вінницька м. Гнівань ДПТНЗ “Гніванський 

професійний ліцей 

імені двічі Героя 

Радянського Союзу 

Р.Я.Малиновського” 

Створена профорієнтаційна 

бригада «Робітник-це 

звучить гордо». 

Підготовлено «Дні 

відкритих дверей». 

Участь у квесті «Рух до 

професії». 

Щорічна участь у 

обласному фестивалі-

виставці технічної творчості 

«Творча молодь 

Вінниччини». 

Підготовлено буклети, 

оголошення для надання 

інформації про навчальний 

заклад та професії – для 

закладів загальної середньої 

школи. 

Пришляк О.А. 

+380968153755 

Навчальний заклад. 

Заклади загальної середньої школи. 

mailto:barbydlizey@ukr.net


Банери для батьків та 

громади міста. 

Створено соціальні групи в 

Інтернет мережі 

«Гніванський професійний 

ліцей». 

12 Вінницька м. Немирів Державний 

навчальний 

заклад «Немирівський 

професійний ліцей» 

м.Немирів, 

Вінницька область, 

вулиця Ліцейна, 1 

Здійснення співпраці 

Державного навчального 

закладу 

«Немирівський 

професійний ліцей» із  

закладами загальної 

середньої  освіти регіону, 

району, соціальними 

партнерами, роботодавцями 

з питань профорієнтації. 

 

2. Висвітлення роботи 

ліцею на сайті навчального 

закладу (www.npl. cc.ua ),  

інтернет - сторінках  

соціальної мережі 

«Facebook», шпальтах 

районної газети «Прибузькі  

новини» 

 

3.Співпраця ліцею  з 

Немирівською філією 

Вінницького обласного 

центру  зайнятості: 

проведення 

профорієнтаційних 

інформаційно – 

консультативних заходів 

«Твоя робітнича професія». 

Заступник директора з 

НВР 

Безкоста З.О. 

тел..(096)5032555 

 

Методист ліцею 

Хміль  І.М. 

тел..0975234015 

 

Психолог ліцею 

Вечірко Н.М. 

тел.098 3414169 

Заступник директора з 

НВР 

Безкоста З.О. 

 

Заступник директора з 

НВР 

Безкоста З.О. 

Методист ліцею 

Хміль  І.М. 

тел..0975234015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальний зал 

бібліотеки 

 

 

Майстерні                        ліцею 

 

ІІІ поверх 

навчального корпусу 



 

4. Запрошення учнів 

закладів загальної середньої 

освіти на професійні 

конкурси «Кращий за 

професією». 

 

5. Проведення Дня 

відкритих дверей – 

профорієнтаційного заходу 

для випускників закладів 

загальної середньої  освіти. 

 

6. Розміщення 

профорієнтаційних  

матеріалів на сайті ліцею 

(www.npl. cc.ua ), у 

соцмережах  «Facebook», 

та інших інтернет – 

ресурсах. 

13 Вінницька с. Гущинці Державний 

навчальний заклад 

«Гущинецьке ВПУ» . 

Вінницька область, 

Калинівський район, 

село Гущинці, вулиця 

Шевченко 114 

Відвідування шкіл 

Калинівського, 

Хмільницького, 

Козятинського, 

Липовецького, 

Вінницького, 

Літинського районів 

творчою групою ДНЗ 

«Гущинецьке ВПУ» 

Профорієнтаційні заходи з 

учнями нашого навчального 

закладу 

Стасюк Ю.Д., 

guscinecke_vpu@ukr.net 

 

Актова зала 

 



14 Вінницька смт.Браїлів Державний 

навчальний заклад  

«Браїлівський 

професійний ліцей» 

Смт.Браїлів . 

вул.. Чайковького 13 

 

Тиждень професії офісний 

службовець 

(бухгалтерія) 

Тиждень професії 

Кухар; кондитер 

Тиждень професії 

Слюсар-електромонтажник; 

водій автотранспортних 

засобів категорії  С 

Розміщення 

профорієнтаційних буклетів 

та відеороликів на сайті 

ліцею  та  сторінках у 

фейсбуку 

Круглі столи  із 

здобувачами освіти 

«Знайти собі  наступника» з 

метою залучення 

абітурієнтів 

Ковтун Людмила 

Анатоліївна 

0985380836 

Ярошевич Зоя 

Миколаївна 

0973165214 

Колос Олександр 

Анатолійович 

0973330328 

Доїзжак Ірина 

миколаївна 

0931344724 

Богатченко Світлана 

Михайлівна 

Тел.. 0681180998 

brailov.vr@ukr.net 

 

Кабінет інформатики 

15/02/2021 – 20/02/2021 

Лабораторія  з професії    кухар 

20/02/2021-28/02/2021 

Лабораторія з професії слюсар-

електромонтажник 

22/03/2021-02/04/2021 

https://bplbrailov.com.ua/ 

Зала засідань ліцею 

15 Вінницька м.Жмеринка Жмеринське вище 

професійне училище 

вул.. Київська 13 

Відеоролик на каналі 

YouTube 

Оголошення на Facebook 

про набір учнів 

Оголошення в місцеву 

пресу 

Розміщення відеоролика на 

інформаційні платформи 

(посиланням на 

YouTube )Facebook та сайт 

училища , для 

профорієнтаційної роботи 

Охоплено райони  шкіл з 

об’явами про набір у 

Жмеринське ВПУ 

Здійснено дистанційний 

Соціальний педагог 

Свистун Анастасія 

Олександрівна 

+380976015808 

Перепечай Ольга 

Олексіївна- заступник 

директора з виховної 

роботи 

+380973134672 

Виконуючий ВО 

заступника директора з 

НВР 

Марценюк Віталій 

Вікторович 

+380679836551 

Майстри виробничого 

Вінницька 

mailto:brailov.vr@ukr.net
https://bplbrailov.com.ua/


зв&apos;язок з директорами 

шкіл , міст та району , щодо 

наявності контингенту 

учнів 9-х класів. 

навчання 

 

16 Вінницька Смт. Теплик, вул. 

Воронцова,1 

Теплицький професій-

ний аграрний ліцей 

Відео-лекторій: «Світ 

професій!» 

Колос Андрій 

Миколайович 

Моб.тел. 

0683609560 

andrey.kolos.76@ukr.net 

Актова зала Теплицького 

професійного аграрного ліцею 

17 Вінницька місто Козятин Козятинське 

МВПУЗТ 

м.Козятин 

вул.Катукова, 44 

Виставки, виступи 

художньої самодіяльності, 

публікації в газетах, 

реклами на радіо, 

розміщення та 

розповсюдження оголошень 

та пуклетів за професіями, 

перегляд роликів, 

проведення профорієнтації 

учнями за місцем 

проживання, проведення 

профорієнтації 

педпрацівниками по 

школах, проведення 

профорієнтації по 

підприємствах, співпраця зі 

службами, участь учнів у 

заходах района та області, 

розміщення інформації в 

інтернеті, розповсюдження 

інформації під час 

практики, участь у 

святкуванні «Дня Міста 

День Села», виготовлення 

банерів. 

Зустрічі з роботодавцями 

Осіпчук Лариса 

Василівна 

 

(04342) 2-00-65 

Абітурієнт Вінниччини,. 

День відкритих 

дверей 

 

«РІА-Козятин» 

«Вісник Козятинщини» 

«Вінниччина» 

 

«Земля Бердичівська» 

Козятин, Вінниця, Житомир 

 

Всі підрозділи залізничних 

підприємств міста Козятина, Києва, 

Вінниці, Одеси, Хмельницького 

Центр зайнятості міста Козятина. 

Дитячий оздоровчий табір «Чайка» 

смт. Лазурне Херсонська область. 

Вінницька обл Житомирська, 

Київська обл.,  Одеська обл.,   

Черкаська обл 

м.Козятин         села Козятинського 

району               

Козятин,Фастів,Київ,Одеса,Житомир 



18 Вінницька с. Кузьминці, 

Барський р-н 

Кузьминецький 

професійний 

аграрний ліцей 

Вінницької 

області, 23040, 

вул.Студентська, 30, 

с. Кузьминці, 

Барський р-н, 

Вінницька область 

1.Відкриті двері 

2. Зустріч з потенційними 

роботодавцями 

3. Відвідування шкіл 

4. Круглі столи 

5. Психологічні години 

6. Онлайн-семінари 

Керницька Лілія 

Петрівна, 

тел.0967806013 

Ліцей, СЗО 

 

19 Вінницька м.Вінниця Вінницьке МВПУ 

Вул.Стрілецька 3 

30 березня 2021 онлайн Корженко С. Г. Навчальний заклад 

20 Вінницька м.Вінниця ДНЗ Вінницький 

«ЦПТО ПП», 

Ватутіна, 72 

розміщення реклами та 

розташування у ЗМІ , 

транспорті, у школах міста 

та області 

створення електронної 

рекламної продукції: 

відеоролики, тематичні 

майстер-класи 

Наталія Черненко, 

Аліна ВОЙТОВИЧ, 

-56-38-17, усрІорр@ 

икг.пеї; 

онлайн 

21 Вінницька Комаргород Комаргородське ВПУ, 

с. Комаргород 

Томашпільського р-

ну, вул. Соборна,5 

Інформація щодо професійз 

яких здійснює підготовку 

училище  ( на сайті); 

Співпраця закладу з 

районною службою 

зайнятості; пошерення 

агітаційних матеріалів; 

Пофосрієнтаційна робота 

через засоби масової 

інформації; проведення 

анкетування абітурієнтів 

Збрищак Олега 

Григорівна 096 79445 

93 

Закріплені школи 

22 Вінницька м. Хмільник Державний 

професійно-технічний 

заклад 

Хмільницький 

аграрний центр 

Онлайн діагностування та 

анкетування 11-класників 

щодо вивчення рівня 

готовності до вибору 

успішної професії . 

Вознюк Світлана 

Василівна (заступник 

директора з виховної 

роботи) 

hacpto17@ukr.net 

Державний професійно-технічний 

заклад 

Хмільницький аграрний центр 

професійно технічної освіти 

м.Хмільник 



професійно технічної 

освіти 

м.Хмільник 

вул.Північна  65 

 

22000 

 

Онлайн діагностування та 

анкетування 9-класників з 

метою визначення 

подальшого профілю 

навчання. 

 

Робота учнівського 

самоврядування 

 

Година спілкування    

«Моя професія» у школах 

міста та района. 

 

Круглий стіл «Люди різних 

професій» (zoom) 

 

Виставка робіт «Майстер 

своєї справи» . 

 

Популяризація навчального 

закладу у соціальних 

мережах. 

 

Розповсюдження 

інформаційних листівок та 

флаєрів щодо 

профорієнтації. 

 

Виготовлення роздаткового 

матеріалу буклетів та 

флаєрів. 

 

Майстер класи виробничого 

навчання . 

0433823053 вул.Північна  65 

 

22000 



 

Розміщення інформації 

виробничого навчання на 

сайті навчального закладу. 

23 Вінницька м. Вінниця Вище художнє 

професійно-технічне 

училище №5 

м. Вінниця, 

вул. Лебединського, 

13 

Розміщення реклами у 

журналі-довіднику 

«Вінниця» та на сайті 

http/vіnnicya/vn/ua 

 

Відзнято  

профорієнтаційний 

відеоролик  про ВХПТУ№5 

м. Вінниці 

та розміщено у інтернет 

ресурсах. 

 

Систематичне розміщення 

відеороликів  як з 

професійного так і 

позаурочного життя учнів 

на тік-ток, інстаграм. 

Відеоролики з професій 

 

Виїзд агітбригад у 

Вінницький, Калинівський, 

Тиврівський, Немирівський, 

Іллінецький райони 

 

Онлайн зустрічі з учнями 

шкіл м. Вінниці 

 

Якубівська Н. С. 

т. (0432)27-87-00 

Вище художнє професійно-технічне 

училище №5 

24 Вінницька м. Вінниця Вінниця. Вул.. 

Немирівське шосе,78 

Участь у міскій ярмарці 

професій Проведення  

зустрічей, тренінгів, бесід з 

випускниками 

Малюгіна Л. М 

0681112382 

м.Вінниця та Вінницька область 



загальноосвітніх шкіл з 

метою популяризації 

робітничих професій 

 


