
 

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. Волинська 

область 

 

с. Будятичі 
 

ДНЗ 

«Нововолин

ський центр 

професійно-

технічної 

освіти» 

вул. Івана 

Франка, с. 

Будятичі, 

45313 

Проведення спортивних змагань 

між командами центру та ЗСО 

міста, селищ, сіл. 

 Керівник фізичного 

 виховання 

Вавринюк О.М. 

тел.0966570231 

 

Спортивні бази ДНЗ 

«Нововолинський центр 

професійно-технічної освіти», 

шкіл міста, сіл 

Виставка виробів виготовлених 

учнями центру, 

майстер-класи з професій 

Старші майстри 

Дудюк Б. А. 

тел.0677630187 

Савчук Г.В. 

Ел.пошта: 

savchukgalia26@gmail.com 

ДНЗ «Нововолинський центр 

професійно-технічної освіти», 

заклади ЗСО, виїзні виставки  

 

Участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських  конкурсах,  

виставках 

Методист 

Войтович С.А. 

.тел.0673679332 

За місцем проведення виставок, 

конкурсів 

Онлайн-виступ 

«Популяризація робітничих 

професій» 

 

Керівник гуртка 

Макаряк О. А. 

тел.0967131561 

Фейсбук: 

http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/ 

Сайт: 

http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/ 

Тренінги «Обери професію» Практичний психолог ДНЗ «Нововолинський центр 

mailto:savchukgalia26@gmail.com
http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/
http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/


Магдисюк Е.Л. 

Ел.пошта: ella.mag.54@gmail 

.com 

професійно-технічної освіти», 

заклади ЗСО міста, сіл 

Проведення екскурсій по 

навчально-виробничій базі  закладу 

освіти 

Заступник  директора з 

навчально-виховної роботи 

Селецька Наталія Михайлівна 

Електронна  пошта: 

celnata16@gmail.com 

 

Державний навчальний заклад 

«Нововолинський центр 

професійно-технічної освіти». 

Фейсбук: 

http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/ 

Сайт: 

http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/ 

Проведення профорієнтаційних 

тижнів в школах 

(при умові завершення карантину) 

Заступник  директора з НВР, 

Курилович Л.Є. 

тел.0952148757 

Селецька Н.М. 

Ел.пошта: celnata16@gmail. 

com 

 

Школи міста, сіл, селищ 

Профорієнтаційні відеоролики  з 

професій. 

Методист 

Войтович С.А. 

тел..0673679332 

Засоби масової інформації, 

Фейсбук: 

http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/ 

Сайт: 

http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/ 

2. м.Ковель ДНЗ 

"Ковельськ

ий центр 

професійно 

- технічної 

освіти" 

м.Ковель, 

вул.Варшав

ська,10 

 

Екскурсії у закладі освіти Антощук О.П. 

Козакевич Б.Є. 

0335254377  kpl7@i.ua 

 

ДНЗ "Ковельський центр 

професійно - технічної освіти" 

Мобільні профорієнтаційні групи Заклади ЗСО районів та міст 

Волинської області 

Тренінги ДНЗ "Ковельський центр 

професійно - технічної освіти" 

Розміщення профорієнтаційних 

матеріалів 

Сайт центру 

http://www.kpl.volyn.ua/  

Інформаційна сторінці  Facebook 

https://www. 

facebook.com./profile.php?id=10002

6461329527, 

mailto:ella.mag.54@gmail%20.com
mailto:ella.mag.54@gmail%20.com
mailto:celnata16@gmail.com
http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/
http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/
mailto:celnata16@gmail.com
mailto:celnata16@gmail.com
http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/
http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua/
https://mbox3.i.ua/#compose/1909318090?cto=AhwEgy0VHQgRcn3Drs%252BLbcRvj3qN


Інформаційна сторінка instagram - 

dnz.kcpto 

3. м. Луцьк Луцький 

центр ПТО 

м.Луцьк, 

вул. 

Писаревськ

ого,13 

Проєкти : 

«Ідеальна зовнішність -  ознака 

комфорту». 

«Я КРАВЕЦЬ. МАЙБУТНІЙ 

МОДЕЛЬЄР». 

 «Давайте познайомимось. 

Я кравець. Я перукар». 

Акція «Свідомий пішохід» 

Профорієнтаційні ролики: 

«Я вмію так» 

«Крила» 

«Заклад розвитку і краси» 

«Луцький центр ПТО запрошує на 

навчання» 

«З вишиванкою по життю» 

Заст.директора з НВР 

Кудрик Г.А. 

тел..0506535912 

ЗЗСО міста Луцька 

 

Театральний   майдан міста 

 

ДНЗ міста Луцька 

Поширення інформації у 

соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/groups/lc

pto/ 

https://www.instagram.com/lcpto_off

icial/ 

http://lcpto.lutsk.ua/ 

4. м. Луцьк ДПТНЗ 

«Луцьке 

ВПУ 

будівництва 

та 

архітектури

», 

м. Луцьк,  

вул. 

Потебні, 52 

Проведення екскурсій у закладі 

освіти 

Заступник директора  

Місюра В.В. 

тел.0950507522 

ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва 

та архітектури», 

м. Луцьк,  

вул. Потебні, 52 

Відеопрезентація Луцького ВПУ  Шмігель Р.В. 

shmigro1@gmail. com 

Відеоролики на YouTube 

Faсebook 

Реклама закладу освіти  Голотюк В.П. 

v.holotiuk@gmail. com 

Собуцька В.В. 

sobutskavik@gmail.com 

 

Банери, ЗМІ, на сайті закладу: 

https://www.vpubud.lutsk.ua/ 

 у Faсebook 

https://www.facebook.com/lvpu.bud/ 

в Instagram  

https://instagram.com/lvpu_b_a._luts

k?igshid=1y90ch02k0tl 

 

Виставка дипломних робіт 

випускників відділення художніх 

ремесел 

Стельмах А.І. 

тел..0509920918 

Волинська обласна рада (Виставка, 

присвячена 150-літтю Лесі 

Українки) 

https://www.facebook.com/groups/lcpto/
https://www.facebook.com/groups/lcpto/
https://www.instagram.com/lcpto_official/
https://www.instagram.com/lcpto_official/
http://lcpto.lutsk.ua/
mailto:v.holotiuk@gmail.%20com
mailto:sobutskavik@gmail.com
https://www.vpubud.lutsk.ua/
https://www.facebook.com/lvpu.bud/
https://instagram.com/lvpu_b_a._lutsk?igshid=1y90ch02k0tl
https://instagram.com/lvpu_b_a._lutsk?igshid=1y90ch02k0tl


Консультативні бесіди: «Професії, 

які можна здобути, навчаючись в 

Луцькому ВПУ» 

Собуцька В.В. 

sobutskavik@gmail.com 

 

Підцерковна Н.І. 

npidtserkovna@gmail.com 

 

ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва 

та архітектури», 

м. Луцьк,  

вул. Потебні, 52 

Проведення майстер-класів. 

Презентація професій та 

демонстрація можливостей 

реалізації після закінчення закладу 

ПТО 

Стельмах А.І. 

тел.0509920918 

Хаймик В.В. 

vitaliy_0601@ukr.net 

 

Профорієнтаційна робота 

викладачів та майстрів в/н шляхом 

роздачі демонстраційних буклетів, 

бесід з учнями 9-11 класів 

Собуцька В.В. 

sobutskavik@gmail.com 

 

Підцерковна Н.І. 

npidtserkovna@gmail.com 

 

Заклади ЗСО Волинської області  

5. м. Луцьк ДПТНЗ 

«Луцьке 

вище 

професійне 

училище» 

вул. 

Бенделіані, 

3 

 

Моніторинг професійних намірів 

майбутніх випускників дев’ятих та 

одинадцятих класів (соціологічне 

анкетування професійних намірів) 

Заступник директора з 

виховної роботи  

Свірська І.В., 

тел.. 0956430042 

 

Заклади ЗСО 

 

Соціальні мережі Fasebook: 

сторінка Методичної служби 

ДПТНЗ «Луцьке вище професійне 

училище» 

(https://www.fasebook.com/groups/5

91007141510686/?ref=...share), 

cторінка соціально-психологічної 

служби ДПТНЗ «Луцьке вище 

професійне 

училище» 

(https://sites.google.com/viev/mila-

psi/)   та 

сайт  ДПТНЗ «Луцьке вище 

професійне 

училище» 

Інформування учнів 

загальноосвітніх шкіл через засоби 

масової інформації про можливості 

здобуття професій та 

спеціальностей в училищі, 

Поширення комп’ютерної 

презентації про професії училища 

«Моя професія»  серед навчальних 

закладів області 

mailto:sobutskavik@gmail.com
mailto:npidtserkovna@gmail.com
mailto:vitaliy_0601@ukr.net
mailto:sobutskavik@gmail.com
mailto:npidtserkovna@gmail.com
https://www.fasebook.com/groups/591007141510686/?ref=...share
https://www.fasebook.com/groups/591007141510686/?ref=...share
https://sites.google.com/viev/mila-psi/
https://sites.google.com/viev/mila-psi/


(WWW.LVPU.LUTSK.UA 

Проведення та залучення учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів у проведенні 

інформаційно-просвітницьких 

заходів: 

-  -   ярмарок професій; 

-  -   днів кар’єри; 

-  -   презентацій професій; 

-  -   презентацій роботодавця; 

-  -   презентацій закладу освіти; 

-  -   конкурсів майстерності; 

     -   профорієнтаційних зустрічей 

тощо. 

 

Навчально – виробничі майстерні 

та лабораторії училища 

6. м. Камінь-

Каширськи

й 

ДПТНЗ 

«Камінь-

Каширське 

вище 

професійне 

училище» 

вул. Воля, 

44, м. 

Камінь-

Каширськи

й  

Майстер-класи з професій кухар, 

кондитер, маляр, муляр, оператор з 

обробки інформації та програмного 

забезпечення, електрогазозварник 

Гордій І.Л.,  

тел. 0969036527 

Виробничі майстерні, лабораторії, 

навчально-практичні центри 

ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» 

Година спілкування з елементами 

тренінгу «Формула вибору 

професії» 

Грищук Н.В.  

тел. 0966727222 

Навчальні кабінети ДПТНЗ 

«Камінь-Каширське ВПУ» 

Проведення інформаційних 

тренінгів профорієнтаційного 

спрямування 

Шумік О.С., тел.0678714822 Заклади ЗСО Камінь-Каширського, 

Ковельського районів 

Презентація роботи училища 

«Камінь-Каширське ВПУ – заклад 

європейського зразка» на 

загальноміських заходах, 

приурочених до Дня міста Каменя-

Каширського 

Гаврилюк Л.М., 

тел..0971556100 

Парк відпочинку і дозвілля міста 

Каменя-Каширського 

Квест-гра «Професійний вояж» Шумік О.С., тел.0678714822 

 

ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» 

» Презентація учнівських проектів 

«Моя професія – найкраща». 

http://www.lvpu.lutsk.ua/


Професія без кордонів: зварник. 

Відкритий онлайн-діалог з 

представниками професійної 

школи Естонії (Валгамаського 

центру професійної освіти) 

Гордій І.Л.,  

тел. 0969036527 

Продовження програми «Школа 

професійного самовизначення» з 

учнями середньої ланки ЗЗСО 

Гаврилюк Л.М., 

тел..0971556100 

Онлайн-квест «Що я знаю про 

професію…» з врученням 

переможцям сертифікатів з 

додатковою кількістю балів при 

зарахуванні 

Шумік О.С., тел.0678714822 

 

Відкрите онлайн-консультування 

«Запитуйте – відповідаємо» 

посередництвом сайту закладу 

https://kamvpu.ucoz.ua/ 

Мельник Н. І., тел.. 

0969128703 

Поширення профорієнтаційної 

інформації в соціальних мережах – 

на сторінках закладу: 

https://www.facebook.com/kamkvpu 

https://www.instagram.com/kaminkas

hirskevpu/ 

 

7. м. 

Володимир-

Волинський 

Володимир-

Волинське 

вище 

професійне 

училище 

44700 

Волинська 

область, 

м. 

Володимир-

1. Віртуальна екскурсія закладом. 

 

2. Рекламні відео про професії. 

http://vvvpu.com.ua/centr-

profesijnoji-karjery.html 

 

3. Профорієнтаційні тренінги. 

 

4. Профорієнтаційні виступи в 

школах. 

Сєргеєва Т.В. 

тел.0934361676. 

Люта А.І. 

тел.0938346564 

 

 

 

 

Зеленько М. О. тел.0936001728 

Люта А. І. 

Володимир-Волинське ВПУ 

https://kamvpu.ucoz.ua/
https://www.facebook.com/kamkvpu
https://www.instagram.com/kaminkashirskevpu/
https://www.instagram.com/kaminkashirskevpu/
http://vvvpu.com.ua/centr-profesijnoji-karjery.html
http://vvvpu.com.ua/centr-profesijnoji-karjery.html


Волинський

, вул. 

Данила 

Галицького, 

10 

тел.0938346564 

 

8. смт  Колки Колківське 

вище 

професійне 

училище 

вул.Грушев

ського, 43 

смт Колки 

 

1.Демонстрація відеороликів: 

«Хочеш стати успішним – обирай 

наш заклад освіти», 

«Гімн Колківського вищого 

професійного училища», 

«Запрошуємо на навчання, 

«Формула успіху», «Кондитер – 

творець смачних ласощів» 

2.Рекламний ролик на радіо 

3. Розміщення оголошень в пресі 

4. Розповсюдження 

профорієнтаційних  буклетів 

Гичко Н. Г., заступник 

директора з НВР 

тел..0968172525 

ел.пошта 

nazarova_nataliia@ukr.net 

 

Соціальні мережі: 

Facebook 

https://www.facebook.com/kolkyvpu 

Instagram 

https://www.instagram.com/kolkyvpu 

Telegram 

http://t.me/kolkyvpua 

Сайт 

https://kvpu.info 

 

9. м. Любомль Любомльсь

кий 

професійни

й ліцей  

м. Любомль 

вул.Брестсь

ка,11 

Профорієнтаційні тренінги з 

здобуванням освіти місцевих ЗЗСО 

Заступник директора з НВР 

Мохнюк О.П. 

тел.0974661007 

Заклади ЗСО 

м.Любомль 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=1 

00041559030170 

«Ярмарок професій» Заступник директора з НВР 

Мохнюк О.П. 

тел..0974661007, 

при сприянні Любомльської 

районної філії Волинського 

обласного ЦЗ 

Площа міста 

 

«Подорож у країну професій» Заступник директора з НВР 

Мохнюк О.П. 

тел..0974661007 

Корпус ліцею 

http://luboml-litsey.volyn.ua/ 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100 

041559030170 

10. смт. Маневицьк Майстер клас з виготовлення Заст. директора з НВР Виробничі майстерні 

mailto:nazarova_nataliia@ukr.net
https://www.facebook.com/kolkyvpu
https://www.instagram.com/kolkyvpu
http://t.me/kolkyvpua
https://kvpu.info/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
http://luboml-litsey.volyn.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100
https://www.facebook.com/profile.php?id=100


Маневичі 

 

ий 

професійни

й ліцей, 

смт. 

Маневичі, 

вул. Андрія 

Снітка, 48  

бетонних кашпо 

08.04.2021 

Кайдик Д.В.,  

тел.. 0988897457 

Виставка-продаж виробів 

виробничої діяльності  

11.04.2021 

Конкурс фахової майстерності 

серед здобувачів освіти   

з професії  

«Штукатур» 

06.04.2021 

Профорієнтаційні тренінги 

Березень-квітень 2021 

Харчук В.В., керівник Центру 

кар’єри  

тел.0969520658 

Заклади ЗСО району та області 

Майстер клас з нанесення 

декоративної штукатурки 

15.04.2021 

Марчик В.М., старший 

майстер 

тел..0989851829 

Майстерня штукатурних робіт 

Майстер клас з художньої обробки 

деревини 

15.04.2021 

Майстерня ручної обробки 

деревини 

Поширення профорієнтаційної 

інформації в соціальних мережах – 

на сторінках закладу 

 

  

https://www.facebook.com/licey.mv  

- сторінка ліцею у Facebook 

http://licey-mv.ho.ua/ - сайт ліцею 

 

11. с.Овадне Оваднівськ

ий 

професійни

й ліцей 

Волинська 

область,  

Володимир-

Волинський 

р-н, с.Овадне 

вул. 

Відвідування 

закладів ЗСО 

 

Мороз Г.С. 

тел.0970043526 

 

Заклади ЗСО 

Волинської області 

 

Проведення інформаційних заходів в 

мережі Internet 

Жолнач І.Г. 

тел..0634238676 

 

Сторінка 

Facebook.- https://ru-

ru.facebook.com/OvadneLicej/ 

Сайт ліцею -http:ovadne.licey.org.ua 

Проведення 

майстр-класів по 

професіях: 

Хомяк П.О. 

тел..0966989023 

- машинно-тракторний парк; 

- лабораторія кухарів-кон-дитерів; 

- майстерня по ремонту 

https://www.facebook.com/licey.mv
https://www.facebook.com/licey.mv
http://licey-mv.ho.ua/
https://ru-ru.facebook.com/OvadneLicej/
https://ru-ru.facebook.com/OvadneLicej/


Молодіжна, 

43 

- тракторист-машиніст с.- г. 

виробництва; 

- кухар, кондитер; 

- слюсар з ремонту 

колісних ТЗ; 

- водій автотранс- 

портних засобів. 

 

автомобілів; 

- автодром ліцею. 

 

12. смт  Локачі Локачинськ

а філія 

Оваднівськ

ого 

професійно

го ліцею, 

смт. Локачі, 

вул. 

Шевченка, 

45 

Агітаційний буклет 

Оголошення про набір на навчання 

на 2021-2022н.р. 

Відео презентація ЗО 

Шевчук І.В.-тел.0987842265 

Матвіюк Р.Я.- тел.0984044542 

Шевчук І.В. – 

тел..0987842265 

Поширення профорієнтаційної 

інформації в соціальних мережах – 

на сторінках закладу 

http://lokachi-

licey.net.ua/index.php/pro-nas 

 

https://www.facebook.com/lokachi.li

cey/ 

 

13. смт Стара 

Вижівка 

Старовижів

ський 

професійни

й ліцей, 

вул. 

Забілицька, 

буд.4, смт 

Стара 

Вижівка, 

Волинська 

область 

Навчальні екскурсії по 

професійному ліцею (для учнів 

молодших класів) 

Письменна Н.М., 

ел.пошта 

 natali-pysm@ukr.net 

 

Старовижівський професійний 

ліцей, вул.Забілицька, буд.4, смт 

Стара Вижівка, Волинська область 

Розміщення аудіо ролика про ліцей Регіональне радіо 

Профорієнтаційні тренінги Гулечко І.І.,  

ел.пошта 

stproflicey@ukr.net 

Заклади ЗСО селища та ОТГ 

області 

Проведення майстер-класів, 

презентація професій закладу 

Півень В.М., 

ел.пошта stproflicey@ukr.net 

 

Старовижівський професійний 

ліцей, навчально-виробничі 

майстерні 

Розповсюдження афіш-оголошень 

про ліцей 

Заклади ЗСО Волинської області 

Проведення виставок-ярмарків 

продукції ліцею 

смт Стара Вижівка, Волинська 

область 

 

 

http://lokachi-licey.net.ua/index.php/pro-nas
http://lokachi-licey.net.ua/index.php/pro-nas
https://www.facebook.com/lokachi.licey/
https://www.facebook.com/lokachi.licey/
mailto:stproflicey@ukr.net
mailto:stproflicey@ukr.net
mailto:stproflicey@ukr.net


14. смт  Торчин Торчинськи

й 

професійни

й ліцей, 

45612, 

Волинська 

обл., 

Луцький р-

н, смт 

Торчин, 

вул. 

Незалежнос

ті, 55 

 Розповсюдження рекламних відео-

роликів через соціальні мережі,  в 

YouTube, Facebook та на сайті 

ліцею (tlicej.com) 

Заступники директора 

Усова  В.З. 

Матвійчук Ю.А. 

тел..0332791460 

Торчинський професійний ліцей 

 

Виставки –презентації робітничих 

професій 

Методист 

Тарасюк Л.А.  

тел..0332791460 

Флешмоб «Запрошуємо на 

навчання в Торчинський 

професійний ліцей» 

Керівник центру професійної 

кар’єри 

Рекус О.В. 

тел..0332791460 

Провести профорієнтаційні 

тренінгові заняття в поєднанні з 

майстер-класами з усіх професій з 

учнями 9 та11 класів ЗЗСО. 

Голови методичних комісій 

Кортилісець В.В. 

Приймак Л.Л. 

Струк О.Є. 

тел.. 0332791460 

Конкурс відеороликів «Моя 

професія престижна, тому що…» 

Методист  

Тарасюк Л.А.  

тел.0332791460 

15. м. 

Берестечко 

ПТУ №27 

м. 

Берестечко 

вул.Неза-

лежності 

140 

Краєзнавча, профорієнтаційна 

екскурсія; 

Проведення професійних тренінгів 

у закладах ЗСО регіону; 

ЗД тур навчального закладу; 

Проведення майстер-класів; 

Розміщення профорієнтаційних 

матеріалів в соціальних мережах. 

 

 

Кривоніжка Н.О. 

тел.0961783975 

Ел.пошта 

ptu27@ukr.net 

ПТУ №27 

м. Берестечко 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/U

CLbiRtzxOrm1QvEH2Cu6l2w 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ptuberest/ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/ptu27/ 

Сайт училища: 

https://ptu27.in.ua/vstyupnyku/profes

iyi/ 

16. смт Луків Професійно

-технічне 

училище 

Виставки-ярмарки робітничих 

професій 

 

В.П. Конащук 

ptu22vol@ukr.net 

 

Заклади ЗСО Волинської області 

 

 

https://tlicej.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLbiRtzxOrm1QvEH2Cu6l2w
https://www.youtube.com/channel/UCLbiRtzxOrm1QvEH2Cu6l2w
https://www.facebook.com/ptuberest/
https://www.instagram.com/ptu27/
https://ptu27.in.ua/vstyupnyku/profesiyi/
https://ptu27.in.ua/vstyupnyku/profesiyi/
mailto:ptu22vol@ukr.net


№22 смт 

Луків 

 

44 810, 

Волинська 

область,  

смт Луків, 

вулиця 

Незалежност

і, 19 

Майстер-клас з професії «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних 

засобів» 

 

Майстер-клас з професії 

«Тракторист-машиніст с/г 

виробництва» 

 

Конкурси професійної 

майстерності серед учнів училища, 

тижні професій 

 

 

Інформація про проведені заходи 

буде висвітлюватись на офіційному 

сайті закладу, соціальних мережах 

 

 

Р.М. Дубій 

 

 

 

 

 

О.А. Слободенюк 

 

 

 

 

В.П. Конащук 

Л.А. Лук’янова 

 

 

Майстерня по ремонту колісних 

транспортних засобів 

 

Навчальне господарство 

 

 

 

Заклад освіти 

 

  сайт закладу 

https://ptu22lukiv.webnode.com.ua/ ,  

сторінка у fasebook: 

https://www.facebook.com/PTU22 

 канал ютуб 

https://www.youtube.com/channel/U

CMCkBFahrwqa2AiTgaAiHTg 

17. м. Луцьк ВСП 

«Волинськи

й фаховий 

коледж 

Національн

ого 

університет

у харчових 

технологій» 

м. Луцьк,  

вул. 

Кафедральн

а 6 

Захід у онлайн-режимі: 

«Професійні здобутки наших 

випускників» 

 

Цісар О.В., 

 тел. 0971757921 

 

Навчальний ресторан «Біля 

замку». 

Відео конференція  за допомогою 

платформи Zoom. Відображення 

заходу в прямому ефірі на сторінці 

ВоФК НУХТ Відділення харчових 

технологій (на Facebook ) 

Круглий стіл «Профорієнтаційна 

робота в умовах освітніх змін» 

Навчальний ресторан «Біля замку» 

Відображення заходу в прямому 

ефірі на сторінці ВоФК НУХТ 

Відділення харчових технологій 

(на Facebook 

Майстер-клас «З нами ти можеш 

все» (приготування BBQ коктейлів,  

автентична Волинська  сервіровка 

столу) 

Навчальний ресторан «Біля замку» 

Відображення заходу в прямому 

ефірі на сторінці ВоФК НУХТ 

Відділення харчових технологій 

(на Facebook ) 

https://ptu22lukiv.webnode.com.ua/
https://www.facebook.com/PTU22
https://www.youtube.com/channel/UCMCkBFahrwqa2AiTgaAiHTg
https://www.youtube.com/channel/UCMCkBFahrwqa2AiTgaAiHTg


Тематичні майстер-класи для учнів 

закладів ЗСО Волинської області 

Навчальний ресторан «Біля замку» 

Відображення заходу в прямому 

ефірі на сторінці ВоФК НУХТ 

Відділення харчових технологій 

(на Facebook ) 

Туристичні квести Конох  О.А., 

тел. 0669985615 

Старе місто, внутрішній двір 

коледжу 

Навчальні екскурсії коледжем Батейко Д.С., 

тел. 0989966993 

Старе місто, навчальний заклад 

Тематичні екскурсії для школярів у 

«Музей жертв тоталітарних 

режимів» 

Патрай Н.О., 

 тел. 0664198154 

Музей жертв тоталітарних режимів 

коледжу 

Захід у онлайн-  режимі: «Online 

camp відділення інформатики та 

комп’ютерної техніки» 

 

Величко В.Л., 

  тел. 0957453882 

Відео конференція  за допомогою 

платформи Zoom. 

https://cutt.ly/skj2ZYQ 

Ідентифікатор конференції: 776 

1182 9160 

Код доступу: x600T1 

Тренінг з фінансової грамотності Сичук С.М., 

 тел. 0937406464 

 

Відео-тренінг за допомогою 

платформи Zoom, каб.15. 

Відображення заходу в прямому 

ефірі на сторінці відділення 

economy-and-entrepreneurship 

Конкурс бізнес – проектів «Start 

Up» 

Табалова О.Є., 

тел.0501459160 

Відео конференція  за допомогою 

платформи Zoom, каб. 32 

Відображення заходу в прямому 

ефірі на сторінці відділення 

economy-and-entrepreneurship 

Конкурс професійної 

майстерності «Акули бізнесу» 

Філіна А.О., 

тел.0689207749 

Відображення заходу в прямому 

ефірі на сторінці відділення 

economy-and-entrepreneurship 

18. смт  

Любешів 

ВСП 

«Любешівс

ький  

Ярмарок професій районного 

центру зайнятості 

Коренчук Т.Ю. 

тел. 0997239097 

смт. Любешів, 

смт. Маневичі, 

м. Камінь-Каширськ 

https://cutt.ly/skj2ZYQ


Технічний 

фаховий  

коледж 

Луцького 

НТУ» 

смт 

Любешів, 

вул..Брестс

ька,5 

Волинська 

обл. 

Тренінги: 

«Ти і твоя професія», 

« У світі нових професій», «Моя 

кар’єра в майбутньому» 

Хитра І.О. 

тел.0991775874 

ЗЗСО «В`язів енська 

гімназія», 

ЗЗСО «Любешівсько 

Волянська гімназія», 

ОЗЗСО «Любешівський 

ліцей», 

ОНЗ «Люб`язівська 

ЗОШ І-ІІІст.» 

Зустріч з роботодавця 

ми 

Рябіїк А.М. 

тел.0663263135 

смт. Любешів 

Зустріч з батьками та учнями Коренчук Т. Ю. 

тел.0997239097 

 

Ліцеї і гімназії 

Камінь-Каширського 

району 

Майстер класи за спеціальностями ВСП «Любешівський 

ТФК Луцького НТУ» 

Інформація про проведені заходи 

буде висвітлюватись на офіційному 

сайті закладу,  сторінках закладу у 

соціальних мережах 

 Web –посилання: 

http://www.ltklntu.org.ua/# 

https://www.facebook.com/LTKLNT

U/ 

19. м. Луцьк 

 

ВСП 

«Технічний 

фаховий 

коледж  

Луцького 

НТУ» 

м.Луцьк, 

вул 

Конякіна, 5 

Майстер клас з виготовлення 

швейних виробів 09.02.2021 р. 

Андрощук І.І.,  

заступник  

директора з НВР 

ел.пошта 

innatklntu@gmail.com  

 

 

 

ВСП «Технічний фаховий коледж  

Луцького НТУ» 

м. Луцьк, 

вул. Конякіна, 5 

 

Web –посилання 

на сторінки закладу у соціальних 

мережах 

https://instagram.com/stud.rada.tclntu

?igshid=1hod042vdsa9g 

https://instagram.com/tklntu?igshid=

14rnxx076jjk8 

 

https://www.facebook.com/Technical

CollegeLNTU 

Виставка-продаж виробів 

виробничої діяльності 11.02.2021 р. 

Конкурс фахової майстерності 

серед здобувачів освіти   

з професії  

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

20.04.2021 р. 

Конкурс фахової майстерності 

серед здобувачів освіти 

з професії флорист 

14.05.2021 р. 

mailto:innatklntu@gmail.com
https://instagram.com/stud.rada.tclntu?igshid=1hod042vdsa9g
https://instagram.com/stud.rada.tclntu?igshid=1hod042vdsa9g
https://instagram.com/tklntu?igshid=14rnxx076jjk8
https://instagram.com/tklntu?igshid=14rnxx076jjk8


Виставка-продаж робіт виробничої 

діяльності 

«Пасхальний сувенір» 

21 –30 квітня 2021 р.  

Музей  

Волинської ікони 

м. Луцьк,  

вул Ярощука, 5 

Майстер-класи 

по декоруванню, 

вишивці, флористиці, 

квітникарству 

Згідно графіка профорієнтаційної 

роботи у закладах ЗСО м. Луцька і 

Волинської області 

 

 

 

 

 


