
 

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 Закарпатська м. Мукачево Вище професійне училище 

№ 3 

м. Мукачево 

вул. Кооперативна, 2  

м. Мукачево 

 Закарпатська обл., 89600 

День у професії 

 

Канчій Е.А. заступник 

директора з виховної 

роботи  

0953953895 
ekancij@gmail.com 
 

м. Мукачево 

вул. Кооперативна, 

2  Профорієнтаційні тренінги 

«Світ професій» 
 Майстерня професій 

(майстер-класи від кращих учнів 

училища) 
 Розсилка листів-подяк у заклади 

освіти, де навчалися кращі учні 

училища 
2  

м. Хуст 
Хустський професійний 

ліцей сфери послуг 

 

вул. Пушкіна,11 

м. Хуст, Закарпатська обл., 

90400 

Відкриття центру професійної 

кар’єри 

Пригара Д.М., директор 

(03142) 4-30-16 

м. Хуст 

вул. Пушкіна,11 

 

mailto:ekancij@gmail.com


  

Правильний вибір професії – 

успішне майбутнє» 

профорієнтаційний урок з 

елементами тренінгу/ 

Профінформаційний груповий 

захід для учнівської  молоді 
 

 

Лукашенко М.М. - 

заступник директора з 

виховної роботи 

(03142) 4-30-16 

школи міста та 

району 

3 м. Ужгород ДНЗ «УЦПТО» 

вул. Сергія Мартина, 3 

Віртуальна відео подорож 

закладом освіти  

«У світ професій…» 

Кокора Н.Р.   

заступник з виховної 

роботи 

Завадський І.В.  

сайт  ДНЗ 

«УЦПТО»    ЗОШ                          

м. Ужгорода 

 Проведення семінарів-тренінгів 

для учнів 7-11 класів ЗОШ  (при   

сприятливій епідеміологічній 

ситуації   в м. Ужгород) 

Кокора Н.Р. 

0665387846 

ЗОШ                          

м. Ужгорода 

 Проведення екскурсій  у   ДНЗ 

«УЦПТО» для учнів ЗОШ 5-6 

класів (при   сприятливій 

епідеміологічній ситуації   в м. 

Ужгород.) 

Лавренюк Г.Г 

Дударева Л.В.  

ДНЗ «УЦПТО» 

 Створення  відео  відгуків 

здобувачів освіти  ДНЗ 

«УЦПТО» 

Кокора Н.Р.,  

Гей Е.Т  

0992098678                 

сайт ДНЗ 

«УЦПТО» 

 Створення  та розміщення 

сітілайтів    

Завадський І.В. 

адміністрація  

м. Ужгород  

 Проведення роз’яснювальної 

роботи через соціальні мережі та 

у телефонному режимі 

адміністрація ДНЗ 

«УЦПТО» 0951023050     

соцмережі,  

 Створення вайбер груп для учнів  

ЗОШ   та їхніх батьків  з 

майстри в/н класні 

керівники 

соцмережі 



розміщенням  фото , відео 

матеріалів та відповідей на них  
 Здійснення профорієнтації через 

здобувачів освіти  ДНЗ 

«УЦПТО» 

класні керівники 

майстри в/н 

ЗОШ             

Закарпатської. 

області 
 Надання  інформації  в мережі 

інтернет,   а також на сайт і  ДНЗ 

«УЦПТО»  

Завадський І.В.  соцмережа  сайт 

ДНЗ «УЦПТО» 

 Проведення аукціону   з продажі 

учнівських виробів (при   

сприятливій епідеміологічній 

ситуації   в м. Ужгород) 

Лавренюк Г.Г., 

Дударева Л.В., 

 Кокора Н.Р.   

ДНЗ «УЦПТО»  

 Створення  відео про бажання 

батьків колишніх випускників 

щодо  навчання їх  молодших 

дітей саме  у   ДНЗ «УЦПТО» 

Кокора Н.Р.          

Завадський  І.В.,  

Гей Е.Т. 

сайт ДНЗ 

«УЦПТО»  

соцмережі 

 Створення  відео-відгуку  щодо  

оцінки роботодавцем якості 

підготовки  наших   випускників, 

пропозиції про 

працевлаштування  

Лавренюк  Г.Г.,  

 Кокора Н.Р., 

Завадський  І.В.,  

Гей Е.Т. 

сайт ДНЗ 

«УЦПТО»  

соцмережі 

4 м. Ужгород і 

Ужгородськ

ий район 

Ужгородське вище 

комерційне училище 

КНТЕУ 

Православна набережна,21 

м. Ужгород 

Профорієнтаційний урок «Моє 

майбутнє в Україні»  

 

Скиба М.П., заступник 

директора з ВР 

0502631672 

школи м. Ужгород 

та Ужгородського 

району 
 Профорієнтаційний тренінг «Світ 

професій» 

 Надати профорієнтаційні 

матеріали про заклад освіти 

дирекції ЗОШ для проведення 

профорієнтації силами 

педагогічних працівників школи 

5 м. Мукачево Державний навчальний «День родоводу» - флешмоб до Місюк В.О. ДНЗ 



заклад  

«Мукачівський центр 

професійно-технічної 

освіти», 

вул. І.Франка-бічна, 18 

 

Дня вишиванки «Мукачівський 

центр ПТО» 

 

 «Краще один раз побачити» - 

екскурсія в майстерні та 

лабораторії випускників 9-х 

класів, запрошених в заклад 

освіти на День відкритих дверей 

Майстри та класні 

керівники випускних 

груп 

 «Ринок сучасних професій» - 

створення відеоролику 

Гурток «Прес-центр», 

Петрушева О.Г. 
 «Мій вибір» - онлайн-

анкетування випускників 9-х, 11-

х класів 

Психолог Малець-

Балога О.А. 

сайт закладу 

 Профорієнтаційний онлайн-урок 

разом із спеціалістом 

міськрайонного Центру 

зайнятості 

Місюк В.О., 

представник Центру 

зайнятості 

ДНЗ 

«Мукачівський 

центр ПТО» 

 
 Створення віртуального кабінету 

Центру кар’єри на сайті закладу 

освіти, систематичне його 

поповнення відеоматеріалами 

про професії, набір з яких 

проходитиме у 2021-2022 н.р. 

Трощак М.І. сайт закладу 

 «Обери своє майбутнє» - 

здійснення індивідуальних та 

групових консультацій з 

випускниками шкіл офлайн та 

онлайн через сайт закладу 

профосвіти 

Соціальний педагог, 

психолог 

сайт закладу 

 «Батьківський лекторій» - 

налагодження персонального 

зв’язку між класними 

керівниками випускних 9-х та 11-

х класів загальноосвітніх шкіл та 

членами Приймальної комісії 

Місюк В.О., класні 

керівники Центру 

загальноосвітні 

школи 

м. Мукачева 



закладу профосвіти засобами 

Viber-зв’язку, методом введення 

їх у групу батьків-випускників, з 

метою знайомства з професіями 

центру ПТО 
6 м. Свалява Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

вул..Шевченка, 15 «а» 

 

Ярмарок професій Герко М.В. 

0955343371 

Mariasabov1976@gmail.

com 

Свалявський 

професійний 

будівельний ліцей 

м.Свалява, 

вул.Шевченка, 15 

«а» 
  Ярмарок вакансій Свалявський 

професійний 

будівельний ліцей 

м.Свалява, 

вул.Шевченка, 15 

«а» 
 Фестиваль професій ОТГ Поляна 
 Презентація професій Свалявський 

професійний 

будівельний ліцей 

м.Свалява,  

ул.Шевченка, 15 

«а» 
7 

 
м. Хуст Хустський професійний 

ліцей 

вул. Карла Купара, 9 

 

Семінари-тренінги 

профорієнтаційного спрямування 

спільно з МРЦЗ. 

 

 

Пригара Т. Ф. 

практичний психолог 

0679130615 

 

 

школи міста та 

району згідно 

графіка 

 Робота профорієнтаційних 

бригад в школах міста та району. 

Керівники бригад 

8 Берегово Берегівський професійний 

ліцей сфери послуг 

Профорієнтаційний тренінг Бабіта О.Ю. 

0955882817 

школи міста та 

району згідно  Профорієнтаційні семінари 

mailto:Mariasabov1976@gmail.com
mailto:Mariasabov1976@gmail.com


 вул. Мукачівська, 39  Професіографічна зустріч beregproflicey1@gmail.c

om 

графіка 
 Профорієнтаційний урок  
 Інтернет опитування користувачів 

мереж Facebook, Instagram щодо 

продовження їхнього навчання 

після закінчення 9-го чи 11-го 

класу. 

веб сторінка закладу 

освіти в мережах 

Facebook, Instagram 

 Ведення учнівського блогу в 

мережі Facebook. 

веб сторінка закладу 

освіти в мережі 

Facebook. 
 Майстер клас для дошкільнят з 

приготування піци/кексів. 

на базі ліцею 

 Майстер клас від провідних 

роботодавців міста та району. 

на базі підприємства, 

на базі ліцею 
 Створення бізнес сторінки 

Facebook\ Instagram та розміщення 

їх в мережі Інтернет 

інтернет сторінка 

ліцею 

 Запуск таргетованої реклами 

сторінки  Facebook\ Instagram 

інтернет сторінка 

ліцею 

9 смт 

Міжгір’я 

Міжгірський професійний 

ліцей 

вул. Шевченка, 18 

 

Презентація профорієнтаційних 

відеороликів на сайті ліцею та у 

соціальних мережах 

Маслей Оксана 

Федорівна 

0684934499 

Міжгірський 

професійний ліцей 

10 с.Сімер Перечинський професійний 

ліцей 

вул.Будівельників,8 

Тренінг для педагогів «Вибір 

форм і методів 

профорієнтаційної роботи» 

Заступник директора з 

НВР 

Психолог 

актовий зал 

професійного 

ліцею 
 «У світі професій» презентація 

професійного навчального  

закладу 

Викладач інформатики актовий зал 

професійного 

ліцею 
 Тренінг «Як правильно обрати 

професію» 

Класні керівники ІІІ 

курсу 

школи району та 

ОТГ 
 «Професійна освіта – шлях до 

успіху» – профорієнтаційне 

Психолог ліцею 

Працівники ЦЗ 

школи району та 

ОТГ 



заняття 
 Діагностування учнів за 

методиками Дж.Голланда та 

Є.Клімова 

Психолог ліцею школи району та 

ОТГ 

11 м. Тячів Тячівський професійний 

ліцей 

 вул. Вайди, 3 

м. Тячів, Закарпатська обл., 

90500  

Заняття: «Твій професійний 

маршрут» 

Мовнар А.М., 

заступник директора з 

НВР 0976173846, 

ssassynalina@ 

gmail.com) 

Тячівський 

професійний ліцей 

 вул. Вайди, 3  Профорієнтаційні тренінги 
 Розміщення оголошення про 

набір учнів на новий 2021-2022 

н.р. в засобах масової інформації 

(газетах, радіо та мережі 

інтернет) 
 Участь у роботі круглого столу 

«Профорієнтаційна робота в 

умовах освітніх змін» 
12 м. Ужгород,  Ужгородське вище 

професійне училище 

торгівлі та технологій 

харчування, 

вул. Капушанська, 142 

Профорієнтаційний тренінг 

«Обираємо майбутню професію» 

з учнями 8-11 класів 

Кучерявий Євгеній 

Іванович, заст. дир. з 

ВР, 099-95-22-327 

098-53-85-455 

школи м. Ужгород 

та району 

13  м. Мукачево ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей 

ім.М.Данканича» 

 вул. Береста Олексія, 32 

 

 Профорієнтаційні  тренінги та 

бесіди  в школах міста,  ОТГ та 

Мукачівського району. Спільні  

заходи профорієнтаційної  

 роботи з Мукачівським 

міськрайонним центром  

 зайнятості. 

Кумечко О.О. 

066-294-97-95 

kymechko.a@ 

gmail.com 

Варга Л.В. 

050-969-75-50 
lianakachur@ 

gmail.com 

м.Мукачево вул. 

Береста Олексія, 32 

 Участь в проведенні «Ярмарок 

професій» за планами 

Мукачівського та інших  центрів  

 зайнятості. 
  Створення і розміщення на веб- 

 сайті ліцею та в соцмережах  



профорієнтаційних презентацій, 

відеороликів, відеозвернення до 

абітурієнтів.  
 Провести профорієнтаційні 

заходи, і спільно з соціальними 

партнерами, роботодавцями, 

представниками бізнесу 

Коструб Ю.П. 

050-628-01-64 

mpalmk@ukr.net 

Кумечко О.О. 

066-294-97-95 

kymechko.a@ 

gmail.com 
14 с. Білки 

Іршавського 

району 

ДПТНЗ «Білківський 

професійний аграрний 

ліцей» 

вул. І. Франка, 220 

Онлайн-опитування  

«Обери професію» 

Береш Олеся Іванівна, 

0977987682 

Білки, вул.. І. 

Франка, 220 
 Віртуальна подорож «Професії 

нашого ліцею» 
 Випуск відеороликів та 

інтерфейсів про ДПТНЗ 

«Білківський професійний 

аграрний ліцей» 

 
 Профорієнтаційний флешмоб 

«Бути кваліфікованим 

робітником сьогодні – це модно» 
15 смт Великий 

Березний 

Професійно-технічне 

училище №33, смт Великий 

Березний, вул. Короленка, 

10 

Профорієнтаційні тренінгі: 

«Робітнича професія – шлях до 

майстерності та успіху»,  

«Моя професія – моє майбутнє» 

Практичний психолог 

Шивринська М. В.  

тел.0990250639 

ЗОШ 

Ужгородського 

району 

16 м.Виноградів Вище професійне училище 

№ 34 

вул.. І. Франка, 116 

Профорієнтаційні бесіди, 

тренінги, майстер класи в ЗОШ 

району та області (лютий-

травень) 

Міндак Світлана 

Олексіївна 

095 54 34 340 

ЗОШ Берегівського 

району та області 

згідно окремого 

графіка 
 Парад професій 

з 15.03-19.03.21 р. 

Брич І.Д. 

Міщенко П.П 

ВПУ №34 

м.Виноградів 
 Тижні професій Брич І.Д. ВПУ №34 



з 29.03-30.04.21 р. Міщенко П.П. м.Виноградів 
 Ярмарок кар’єри 

21.04.21 р. 

Міндак С.О. 

 

актова зала 

ВПУ №34 

м.Виноградів 
 Виставка технічної творчості 

з 17.05.-21.05.21 р. 

Брич І.Д. 

Міндак С.О. 

 

фойє училища 

 


