
 
Графік інших профорієнтаційних заходів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

у період вступної компанії 2021 року 

 
№ 

з/п 

Область  Назва 

населеного 

пункту 

Назва та юридична адреса 

закладу П(ПТ)О 

Назва профорієнтаційного заходу Відповідальна 

особа 

 від закладу, її 

контакти (номер 

телефону,   ел. 

пошта) 

Місце 

проведення 

1. Запорізька м. Запоріжжя Державний начальний заклад 

„Запорізьке машинобудівне вище 

професійне училище» 

вул. Виробнича, 15 

Майстер клас 16.03.2021 Воробйова Ірина 

Володимирівна 

063-97-66-808 

irina0650@ukr.net 

ДНЗ «Запорізьке 

МВПУ» 

Профорієнтаціна нарада з дирек-

торами шкіл: Шевченківського 

району 03.02.2021; Комунарського 

району 27.01.2021; Олександрі-

вського району 27.01.2021 

Попова Наталія 

Григорівна 

066-999-52-80 

natali39.71@ukr.ne

t 

ТВО району 

2. Запорізька смт Якимівка Державний навчальний заклад  

«Якимівський професійний 

аграрний ліцей» 

Якимівський район, 

смт Якимівка, 

вул. Чкалова, 7 

  Аналіз мережі закладів загальної 

середньої освіти району, 

визначення основних напрямків 

поїздок для роботи профорієнта-

ційних груп. 

   Проведення мотиваційної акції 

«Приведи друга». 

  Інформаційне наповнення сайту та 

соціальних сторінок закладу 

(вайбер, фейсбук, інстаграм, 

телеграм).  

   Розроблення та виготовлення 

нових друкованих рекламно-

інформаційних матеріа-лів, 

відеороликів. Розміщення в засобах 

масмедіа 

Нерода Наталія 

Миколаївна,  

097-569-58-43 

novosibirsk1968@

meta.ua 

 

ДНЗ 

«Якимівський 

ПАЛ» 

 

3. Запорізька м. Мелітополь Державний навчальний заклад 

«Мелітопольське вище 

професійне училище» 

вул. Лютнева, 194 

   Створення віртуальних проєктів 

«Наші випускники – наша гордість» 

Профі-турне для випускників 

освітніх закладів (сумісно з ЦЗ) 

Кудар Ірина, 

0974791199, 

kudar.irina70@ukr.

net 

ДНЗ 

«Мелітопольськ

е ВПУ» 

 

mailto:novosibirsk1968@meta.ua
mailto:novosibirsk1968@meta.ua
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4. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізький професійний 

торгово-кулінарний ліцей» 

вул. Валерія Лобановського 1 

   Зустріч директорів шкіл 

Олександрівського, Заводського, 

Комунарського, Дніпровського 

районів з представниками 

професійної (професійно-технічної 

освіти). 

Лебеденко Сергій 

Олександрович, 

0668209560, 

lebedenko_s.o.@zp

tkl.zp.ua 

Територіальний 

відділ освіти 

Олександрівсько

го, Заводського, 

Комунарського, 

Дніпровського 

районів 

   Розміщення профорієнтаційних 

роликів по професіям в соціальних 

мережах 

Instagram, 

Facebook, 

zptkl.zp.ua 

   Розміщення профорієнтаційних 

матеріалів 

Рекламні сіті-

лайти  

м. Запоріжжя 

5. Запорізька м. Василівка Державний навчальний заклад 

«Василівський професійний 

ліцей» 

провул. Єсеніна, 1 

1.Вивчення контингенту 

випускників шкіл Василівського 

району та області. 

2.Популяризація навчального 

закладу серед випускників шкіл та 

їх батьків   через засоби масової 

інформації та інтернет ресурси. 

3.Відвідування педагогами ліцею 

шкіл, індивідуальна робота з 

батьками та класними керівниками 

випускників. 

4.Участь у спільній з Центром 

зайнятості акції «Випускник 2021». 

5.Проведення квестів проф 

орієнтаційної спрямованості для 

випускників шкіл та учнів 

молодших класів. 

6.Постійне оновлення інформації 

про життя ліцею в соціальних 

мережах. 

7.Організація та участь у 

челленджах та флешмобах   

Притула Інна 

Анатоліївна, 

067 9093299, 

pritula68inna@gm

ail.com 

ДНЗ 

«Василівський 

ПЛ» 

6. Запорізька с. Федорівка Федорівський центр професійної Зустріч з випускниками Кугаєнко Раїса с. Федорівка 
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освіти 

Запорізька обл., 

Пологівський р-н., 

 с. Федорівка,  

вул. Миколи Корфа, 1 

загальноосвітніх навчальних закладів 

спільно з працівниками районного 

центру зайнятості  

Василівна,  

0968274730, 

raisakygaenko@g

mail.com 

Бортнік Ольга 

Вікторівна, 

0502437603, 

bortnolga@gmail.c

om 

смт. Більмак, 

м.Гуляйполе 

м. Вільнянськ 

м. Гуляйполе Спортивні змагання «Козацькі 

розваги» 

смт. Більмак Майстер-класи з робітничих 

професій 

м. Вільнянськ Конкурси професійної майстерності 

з професій 

7. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізьке вище професійне 

училище «Моторобудівник» 

69081 м. Запоріжжя,  

вул. Панфьорова, 146а 

Профорієнтаційні бесіди, тренінги, 

проведення виховних годин, квест. 

Савінська Лариса 

Мойсіївна  

067 714 05 96  

loras281069@gmai

l.com 

ДНЗ «Запорізьке 

ВПУМ» 

 

8. Запорізька м. Бердянськ, Державний навчальний заклад 

«Бердянський машинобудівний 

професійний ліцей»,                 

вул. Володимира Довганюка,  76, 

м. Бердянськ, 

Запорізька область, 71100 

Профорієнтаційні бесіди зі здобува-

чами освіти ЗЗСО міста та району 

«Професії, які ви можете отримати 

в ДНЗ «Бердянський МПЛ»; 

Індивідуальна робота з випускника-

ми шкіл міста та району; 

Майстер-класи; 

Екскурсії здобувачів освіти 9, 11-х 

класів до ліцею; 

Тренінги «Обирай професію» 

 Бевз А.М.,  

099-337-47-32, 

bmpl-19@ukr.net 

ДНЗ 

«Бердянський 

МПЛ» 

9. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізький політехнічний 

центр професійно-технічної 

освіти» 

вул. Перспективна, 2 б 

Майстер-класи з професій для 

випуск-ників шкіл № 94, 39, 54, 75, 

47, 46, 33 – щомісяця; 

Тренінг з питань вибору професій 

разом з компанією Метінвест 

Зустрічі з директорами загально-

освітніх закладів з питань вибору 

професії в усіх ТВО міста; 

Організація спортивних конкурсів  

між випускниками шкіл та учнями 

Центру на базі «центру здорового 

способу життя» - протягом січня-

Живиця Михайло 

Аркадійович 

095 919 0107 

ДНЗ 

«Запорізький 

ПЦ ПТО» 

 

mailto:raisakygaenko@gmail.com
mailto:raisakygaenko@gmail.com
mailto:bortnolga@gmail.com
mailto:bortnolga@gmail.com
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червня  2021; 

Розробка рекламного відеоролика 

та трансляція на ТВ-5, Z; 

Підготовка презентації з питань 

вибору професії та розміщення на 

ютубі, фейсбукі, Тік Ток, інстаграмі 

10. Запорізька смт  Веселе Державний навчальний заклад 

«Веселівський професійний 

аграрний ліцей» 

вул. Бобрових, 33 

Зустрічі з директорами загально-

освітніх закладів з питань вибору 

професії 

  Розповсюдження профорієнтацій-

них матеріалів як у друкованій фор-

мі, так і в формі відео та аудіо. 

Мельник Інна 

Леонідівна,  

096-96-79-937, 
inna.lera2012@gm

ail.com 

ДНЗ 

«Веселівський 

ПАЛ» 

11. Запорізька м. Дніпрорудне Державний навчальний заклад 

«Дніпрорудненський 

професійний ліцей» 

проспект Ентузіастів,25 

Тренінг – квест «Яскравий світ 

професій»; 

Інтерактивний тренінг «Банкомат 

професій»; 

майстер-класи від майстрів 

виробничого навчання за різними 

професіями; 

ярмарок готової продукції «Своїми 

руками!»; 

акції та флешмоби від учнівської 

ради ліцею- «Зроби свій крок, і 

обери майбутнє!»,  «Агенти змін!» 

«Час вибирає нас!» 

Бараковських 

Марина 

Григорівна; 

068-005-83-61 

marinadarakovskih

3631@gmail.com 

ДНЗ 

«Дніпрорудне-

нський ПЛ» 

 

12. Запорізька м. Мелітополь ДНЗ «Мелітопольський 

багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти», 

б-р. 30-річчя Перемоги, 28 

1. Захід: «Пізнай себе і роби свою 

справу». 

2. Тренінг: «Моє професійне «Я». 

3. Он-лайн інтерактивний захід: 

«Уявлення про майбутню 

професійну діяльність і кар’єру». 

4. Тренінг з використанням 

метафоричних асоціальних карт 

«Територія» Н. Львова «Я іду до 

мети». 

5. Година психолога з 

використанням методики: 

Дорохова Леся 

Миколаївна 

 098-324-09-98 

e-mail: 

mbcpto@ukr.net 

 

Колтунова Надія 

Валеріївна, 

096-266-07-73 

e-mail: 

koltunovanadya@g

mail.com 

ДНЗ  

«Мелітополь-

ський БЦПТО 

mailto:mbcpto@ukr.net
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«Колесо життєвого балансу». 

6. Он-лайн тестування 

професійного спрямування: Дж. 

Холланда на визначення 

професійного типу особистості 

(модифікація Г.В. Резапкіної). 

7. Спільні заходи з міськрайонним 

центром зайнятості. 

8. Проведення профорієнтаційних 

квестів. 

9. Залучення абітурієнтів до занять 

у Центрі кар’єрного розвитку. 

13. Запорізька м. Молочанськ Державний навчальний заклад 

«Багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти» 

вул. Центральна,1 

1. Проведення майстер-класів з 

професій. 

2. Проведення тижнів професійної 

майстерності 

3. Висвітлення діяльності закладу в 

соціальних мережах 

4. Розповсюдження профорієнтацій-

них матеріалів як у друкованій фор-

мі, так і в формі відео та аудіо. 

5. Організація індивідуальних 

екскурсій по закладу для 

випускників та їх батьків. 

6. Участь учнів у спортивних, 

культурно-масових заходах та 

святах, які проводяться міськими та 

громадськими організаціями. 

Кавун Людмила 

Анатоліївна 

096-211-93-25 

kavunludmila1963

@gmail.com) 

ДНЗ 

«Багатопрофіль

ний ЦПТО» 

14. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізьке вище професійне 

училище» 

вул. Заводська, 9 

Майстер клас з живопису 

Майстер клас з живопису або 

флористики 

Організація та проведення дружніх 

зустрічей з шашок, шахів, тенісу, 

виступ агітбригади. Проведення 

інтерактивного тренінгу на 

порфесійну спрямованість 

Проведення конкурсу «Золотий 

Паскарь Н.Ю. 

097-525-56-19 

maruninanata@gm

ail.com 

ДНЗ  

«Запорізьке 

ВПУ; 

художня школа 

(м.Вільнянськ);  

ЗОШ № 97, 90, 

23, 54, 65, 17, 41 

та інші школи 

міста за 

mailto:maruninanata@gmail.com
mailto:maruninanata@gmail.com
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олівець» 

Виступ агітбригади 

Проведення інтерактивного 

тренінгу на професійну 

спрямованість 

домовленістю;  

Запорізький 

міський центр 

зайнятості;  

 

15. Запорізька с. Велика 

Білозерка 

Державний навчальний заклад 

 «Великобілозерський 

професійний аграрний ліцей» 

71400 с. Велика Білозерка,   

вул. Миру, 2-А 

Екскурсія «В світ професій»; 

Співпраця з  К-Дніпровським ЦЗ 

(презентація про заклад освіти); 

Профорієнтаційні бесіда по школам  

с. Велика Білозерка, м. Енергодар, 

м. К-Дніпровська, смт. Верхній 

Рогачик. 

Петрова Віталіна 

Миколаївна  

095-533-10-20 

(viber) 

vitalinapetrova74@

gmail.com 

ДНЗ 

«Великобілозер-

ський  ПАЛ» 

 

16. Запорізька м. Приморськ   Державний навчальний заклад 

«Приморський професійний  

професійний  аграрний ліцей» 

72102  м. Приморськ, 

вул. Морська, 73 

  Співпраця із закладами середньої 

освіти регіону, соціальними 

партнерами, роботодавцями, 

Приморським центром зайнятості: 

проведення квестів «Я- ROFI», 

профорієнтаційних інформаційно-

консультативних уроків «УВАГА: 

робітнича професія», робота 

студентського клубу «Компас», 

лекторій «Як правильно обрати 

професію», «Обирай професію 

свідомо». 

   Проведення сумісних вечорів 

відпочинку, змагань з ігрових видів 

спорту шкільної молоді та учнів 

ліцею. Проведення майстер-класів 

викладачами та майстрами 

виробничого навчання ліцею для 

учнів ЗОШ району та області. 

    Висвітлення роботи закладу, 

профорієнтаційних матеріалів на 

шпальтах районних газет 

«Приморские ведомости», «ЮГ-

информ», розміщення зовнішньої 

реклами, на сайті закладу освіти та 

Тетяна Кураченко 

06137-7-30-90 

066 169 07 52 

Simfonie0@gmail.

com 

ДНЗ 

«Приморський  

ПАЛ» 
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в інтернет-ресурсах 

17. Запорізька м. Мелітополь Державний навчальний заклад 

«Мелітопольський професійний 

аграрний ліцей» 

Мелітопольський р-н, 

с. Обільне, 

вул. Залезнична, 21 

Флешмоб  «Моя вишиванка» 

 

Майстер клас «Черешньово» 

 

Акція «Екосумка збереже природу» 

Дядькова Лілія 

Геннадіївна 

097-456-16-52 

mpal_uvr@ukr.net 

ДНЗ 

«Мелітопольськ

ий ПАЛ» 

Парк культури 

та відпочинку  

м. Мелітополь 

18. Запорізька смт 

Михайлівка 

Державний навчальний заклад 

«Михайлівське вище професійне 

училище» 

72002, вул. Центральна, 2,  

смт Михайлівка,  

Запорізька область 

1. Створення рекламного 

відеоролику. 

2. Організація онлайн-спілкування з 

вступниками. 

3. Індивідуальні візити до 

випускників 9-х класів шкіл 

Михайлівської, Роздольської, 

Плодородненської громад. 

4. Відкриті години для батьків 

вступників. 

Сергієнко Н.П.  

(096-460-24-90, 

nadiykanp@gmail.

com) 

ДНЗ 

«Михайлівське 

ВПУ» 

19. Запорізька м. Пологи Державний навчальний заклад 

«Пологівський професійний 

ліцей» 

вул. Дружби, 72 

   Майстер-клас з нарізання овочів та 

фруктів 

   Відкриті години для батьків 

вступників. 

   Індивідуальні візити до 

випускників  

9-х класів шкіл м. Пологи, пгт. 

Розівка,  

пгт. Більмак, с. Новозлатопіль,  

с. Любимівка,  с. Терсянка.  

Жемчужнікова 

А.М.,  

066-266-81-67 

allazemcuznikova9

90@gmail.com 

ДНЗ  

«Пологівський 

ПЛ» 

с.Новозлатопіль, 

с. Любимівка,  

с. Терсянка,  

пгт. Розівка,  

пгт. Більмак 

20. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізький правобережний 

професійний ліцей» 

вул. Вишневського,  2 

м. Запоріжжя,  69041 

   Профорієнтаційний захід з 

запрошенням учнів шкіл «Місіс та 

Містер ліцею» 

   Он-лайн подорож «Світом 

професій» 

   Проведення Квесту  «Вибір 

професії-вибір майбутнього» для 

майбутніх абітурієнтів» 

  Проведення тренінгів 

Білоіван Н.А. 

708-51-82 

zppl22@ukr.net 

ДНЗ 

«Запорізький 

ППЛ» 

mailto:allazemcuznikova990@gmail.com
mailto:allazemcuznikova990@gmail.com
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профорієнтацій-ного напрямку «Ми 

прагнемо стати надією країни» з 

запрошенням учнів шкіл та 

відвідування шкіл по дозволу. 

 Проведення Чемпіонату  

престижності робітничих професій 

«Молоді профе-сіонали» з 

запрошенням учнів шкіл 

21. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізький професійний ліцей 

сервісу» 

вул. Космічна, 129-б 

Профорієнтаційні заходи  

«Професія в моєму серці» (протягом  

березня – травня за графіком ЦЗ) 

   Профорієнтаційні квести  «Знайди 

себе - спроектуй своє майбутнє»  

(для учнів 9-11 кл). 

Ридченко 

Алевтина 

Вікторівна 

(066) 273 68 87 

320640av@gmail.c

om 

ДНЗ  

«Запорізький 

ПЛС» 

22. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізьке вище професійне 

училище моди і стилю»  

вул. Овчаренка, 156а,  

м. Оріхів, 70500 

   Розміщення інформаційних 

роликів в соціальних мережах. 

   Розміщення інформаційних бане-

рів. 

   Розповсюдження профорієнтацій-

них листівок. 

   Флешмоб «Екологія - це ми!». 

   Агітаційно-роз’яснювальні пре-

зенттації «З учнями про освіту та 

кар’єру». 

   Рекламно-інформаційні ролики 

«Обираємо своє майбутнє» (в 

засобах масової інформації, 

соціальних мережах, веб-сайтах). 

Камінецька Ірина 

Володимирівна, 

099-537-41-12, 

ravinskyirina@ 

gmail.com 

ДНЗ  

«Запорізьке 

ВПУМС» 

 

заклади 

загальної 

середньої освіти 

міста та області 

23. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

 «Запорізький професійний ліцей 

автотранспорту» 

вул. Волгоградська, 9 

   Тренінг «Моя професія – авто-

мобіліст». 

   Розміщення інформаційних 

роликів в соціальних мережах. 

   Розміщення інформаційних бане-

рів. 

Шкроботько О.О. 

096-538-80-96 

olena_shkrobotko

@ukr.net 

ДНЗ  

«Запорізький 

ПЛА» 

24. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізький будівельний центр 

   Робота зі школами району; 

   Зустрічі з Територіальними 

Ренгевич Оксана 

Василівна 

ДНЗ 

 «Запорізький  
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професійно-технічної освіти» 

вул. Козака Бабури, 6 

громадами; 

   Виїзні майстер класи; 

   Професійні квести. 

096-699-17-66 

ksenija.rengevich@

gmail.com 

БЦ ПТО», 

Місця 

відпочинку 

містян 

25. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

 «Запорізький професійний ліцей 

залізничного транспорту» 

 вул. Семафорна, 1 

1. Зустріч з директорами шкіл  

м. Запоріжжя; 

2. Зустрічі членів учнівської ради 

ліцею з випускниками шкіл; 

3. Квест-гра для юних залізничників 

Запорізької дитячої залізниці 

Грімова Юлія 

Олексіївна 

717 18 19 

grimovajulia@gma

il.com 

ДНЗ  

«Запорізький 

ПЛЗТ» 

 

Запорізька 

дитяча залізниця 

26. Запорізька м. Бердянськ Бердянський економіко-

гуманітарний коледж  

вул. 12 грудня, 13/2 

   Зустріч з директорами шкіл  

м. Бердянська; 

   Розміщення інформаційних 

роликів в соціальних мережах. 

   Розміщення інформаційних бане-

рів. 

Іванченко Галина 

Анатоліївна  

050-279-41-43 

Актова зала 

БЕГК  

заклади 

загальної 

середньої освіти 

міста та області 

27. Запорізька м. Бердянськ Державний навчальний заклад  

«Бердянський центр професій-

но-технічної освіти» 

вул. Європейська, 80 

Майстер-клас:  

«Дівоча краса – русява коса»; 

«Прикрашаємо святковий стіл»; 

«Cooking pizza», «Печево 

Павлової»;  

«Ми оздоблюємо поверхню»; 

«Зварювальне полум’я». 

    Виступ агітбригади. 

Сагірова Галина 

Олександрівна, 

066-814-93-40 

 

ДНЗ 

«Бердянський 

ЦПТО», 

Загальноосвітні 

школи міста та 

області. 

28. Запорізька м. Запоріжжя Державний навчальний заклад 

«Запорізький центр професійно-

технічної освіти водного 

транспорту» 

  вул. Глісерна, 24-А 

   Майстер-клас. 

   Профорієнтаційний тест-гра. 

   Зустрічі з випускниками онлайн. 

   Віртуальні екскурсії на 

підприємства роботодавців. 

   Виставки –презентації учнівських 

робіт з професійних напрямків 

підготовки. 

Гончаренко  

Надія Петрівна 

(061) 221-97-26  

єл. пошта:  

nadiyka-p@ukr.net 

ДНЗ 

«Запорізький 

ЦПТОВТ»  

 

29. Запорізька с. Осипенко Державний навчальний заклад 

«Осипенківський професійний 

аграрний ліцей» 

Запорізька обл., 

    Майстер клас; 

    Зустрічі з роботодавцями; 

    Виступ агітбригади; 

    Розміщення інформаційних 

Саліхова  В.В. 

095-353-25-92, 

vsalihova1@gmail.

com) 

ДНЗ 

«Осипенківськи

й ПАЛ» 
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Бердянський р-н., 

с.Осипенко, 

вул. Суворова,11 

роликів в соціальних мережах. 

   Розповсюдження профорієнтацій-

них листівок. 

 


