
 

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

у період вступної компанії 2021 року 

 

№ 

з/п 

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. Київська смт Володарка ДПТНЗ «Володарський 

професійний аграрний 

ліцей» 

вул. Загороднього,7 

12.03.2021 

Тренінг «Зроби правильний 

вибір – зі ста доріг знайди 

свою» 

Бойко Г.М. 067 452 83 48, 

Савенок І.В. 066 982 44 61 

ДПТНЗ 

«Володарський 

професійний 

аграрний ліцей» 

 06.04.2021 

Ттренінг «Побудуй свою 

дорогу до своєї мети» 

Бойко Г.М. 067 452 83 48, 

Савенок І.В. 066 982 44 61 

2. смт Бородянка ДПТНЗ «Бородянський 

професійний аграрний 

ліцей» 

пл. Київська, 3 

 

22.04.2021 

Інформаційно-

просвітницький 

профорієнтаційний захід 

«Молодий професіонал» 

(спільно з філією 

Бородянського районного 

центру зайнятості) 

Котенко В.В.  

04577 5 11 82 

ДПТНЗ 

«Бородянський 

професійний 

аграрний ліцей» 

3. м. Українка ДНЗ «Професійний ліцей 

м. Українки» 

вул. Юності, 19 

Змагання з футболу та 

волейболу серед учнів 9-11 

класів шкіл Української ОТГ 

та ліцею 
 

Конкурс серед працівників 

ліцею на кращий 

профорієнтаційний ролик 
 

Мотиваційна акція серед 

учнів ліцею «Приведи друга» 

Бахмацький К.М. 

068 403 54 11 

ptu_2@ukr.net 

ДНЗ «Професійний 

ліцей м. Українки» 

4. м. Біла Церква ДПТНЗ Спільні заходи з міським та  Павленко В. В.  

mailto:ptu_2@ukr.net


«Білоцерківський 

професійний ліцей» 

вул. Гетьманська, 94 

Фастівським центрами 

зайнятості 
 

Виставка технічної та 

художньої творчості 

здобувачів освіти в 

бібліотеках міста 
 

Проведення відеоконфе-

ренцій з профорієнтації на 

платформі google.meet, Zoom 
 

Спортивні змагання зі 

здобувачами освіти закладів 

загальної середньої освіти 

міста 
 

Реклама професій в засобах 

масової інформації (радіо, 

телебачення), громадському 

транспорті, магазинах 

093 694 72 62 

vlasta2014@ukr.net 

5.  м. Біла Церква ДПТНЗ «Білоцерківське 

вище професійне 

училище будівництва та 

сервісу» 

вул. Турчанінова, 33/3 

 

Ярмарок професій 
 

Висвітлення життя училища 

в соціальних мережах, на 

сайті училища та 

віртуальних кабінетах 

педагогів 
 

Відвідування шкіл міста та 

району 
 

Реклама професій в засобах 

масової інформації (радіо, 

телебачення), громадському 

транспорті 

Сукач В. І.  

097 402 80 54 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста 

 

 

Інтернет ресурси 

 

6.  смт Рокитне ДПТНЗ «Рокитнянський Презентація «Мелодія Гудзевата Оксана Таращанський р-н, 



професійний ліцей» 

вул. Ентузіастів, 4 

професії «Кондитер», 

відеоролик «Рецепт успіху» 

 

Презентація «Способи 

складання серветок при 

різних видах 

обслуговування» 

 

Майстер-клас «Оздоблення 

поверхні рідкими 

шпалерами», 

 

Майстер-клас «Нанесення 

декоративної штукатурки» 

 

Майстер клас «Створення 

барельєфу» 

 

Позааудиторний захід 

«Цікаві сторінки історії 

бухгалтерського обліку» 

 

Презентація «Моя професія - 

електрозварник» 

 

Арт-зустріч «По сходинках 

до професії» 

 

Позааудиторний захід 

«Людина працею славетна» 

 

Мультипрезентаційний захід 

«Від ремесла до творчості» 

098 734 28 59 школи № 1, 2, 3 

 

 

Миронівський р-н, 

школи № 1, 2 

 

 

 

Рокитнянська 

КЗЗСО № 5 

 

 

Шкарівський 

академічний ліцей 

 

Рокитнянська  

КЗЗСО № 4 

 

Острівський КЗЗСО, 

Насташський КЗЗСО 

 

Житньогірський 

КЗЗСО 

 

 

Рокитнянська 

КЗЗСО №2 

 

Рокитнянська 

КЗЗСО №3 

 

Рокитнянська 

КЗЗСО №1 
7.  м. Березань ДНЗ «Березанський Ярмарок професій Лосєва Л. І. м. Березань,  



професійний аграрний 

ліцей»,  

вул. Шевченків шлях, 34 

Висвітлення роботи  закладу в 

соцмережах, міській газеті 

 

Участь у міських масових 

заходах 

 

 

Відвідування закладів 

загальної середньої освіти 

Березанської міської 

територіальної громади, 

Баришівської територіальної 

громади, Баришівського, 

Згурівського, Яготинського 

районів 

097 489 66 69 смт Баришівка  

 

 

м. Березань 

(відповідно до місця 

проведення заходу) 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Березанської міської 

територіальної 

громади, 

Баришівської 

територіальної 

громади, 

Баришівського, 

Згурівського, 

Яготинського р-нів 

8.  м. Ржищів  ДНЗ «Ржищівський 

професійний ліцей»,  

вул. Соборна 110 

Профорієнтаційні тренінгові 

заняття «Шлях до успіху» 

 

Створення 

профорієнтаційних 

відеоматеріалів, розміщення 

їх на сайті ліцею та 

поширення в соціальних 

мережах 

 

Створення та систематичне 

поповнення Галереї успішних 

випускників. Розміщення 

портретів на сайті ліцею та 

поширення в соцмережах 

Решетник С.В.  

0961190537 

 

Гордієнко Н.П.,  

098 955 28 56, 

gordinp63@ukr.net 

Яроцька Н.С.  

098 537 42 64, 

80985374264@ukr.net 

 

Соломенцева Л.М.  

066 156 03 42, 

rjpl@ukr.net 

Заклади освіти 

Ржищівської ОТГ та 

Обухівського району 

9.  м. Богуслав ДНЗ «Богуславський Молодіжний фестиваль  Уклеїна Л.А. ДНЗ «Богуславський 

mailto:gordinp63@ukr.net
mailto:80985374264@ukr.net
mailto:rjpl@ukr.net


центр професійно-

технічної освіти» 

вул. Франка, 31 

«Проф Фест Ок» 
 

Профорієнтаційний тренінг 
 

Ярмарка професій 

096 008 40 48 Центр професійно-

технічної освіти» 

10.  м. Богуслав ДПТНЗ «Богуславське 

вище професійне 

училище сфери послуг» 

вул. Миколаївська, 122 

 

Оформлення 

профорієнтаційних куточків 

у школах та центрах 

зайнятості, на сайтах 

закладів освіти, залучення 

ЗМІ (оголошення на радіо 

Богуслав FM, «На хвилях 

Корсуня», в пресі, реклама в 

соцмережах) 

 

Залучення фахівців 

підприємств до участі у 

вечорах профорієнтації, 

диспутах, профорієнтаційних 

ділових іграх, вправах 

 

Консультування учнів, 

батьків, молоді, інших 

громадян щодо користування 

професійним терміналом 

«Живи і працюй в Україні» 

 

Проведення для батьків 

спеціалізованих лекторіїв 

 

Зустрічі учнівської молоді з 

представниками професій – 

випускниками закладу 
освіти, які досягли успіхів у 

професійній діяльності 

Черних Ю.О. 

096 978 86 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манзюра Ж.І.  

098 504 85 38 

 

 

 

 

Манзюра Ж.І.  

098 504 85 38 

 

 

 

 

Заводовська Л.М. 

098 901 76 48 

 

Манзюра Ж.І.  

098 504 85 38 

 

 

 

Заклади освіти 

Богуславської ОТГ, 

Богуславський 

Центр зайнятості 

 

 

 

 

 

 

ДПТНЗ 

«Богуславське вище 

професійне училище 

сфери послуг» 

 

Центр зайнятості, 

ДПТНЗ 

«Богуславське вище 

професійне училище 

сфери послуг» 

 

ДПТНЗ 

«Богуславське вище 

професійне училище 

сфери послуг» 
 

ДПТНЗ 

«Богуславське вище 

професійне училище 

сфери послуг» 



Тренінги для визначення 

професійного спрямування 

та соціально-психологічний 

супровід (діагностичний, 

консультаційний, 

корекційний) майбутніх 

вступників 

Заводовська Л.М. 

098 901 76 48 

 

ДПТНЗ 

«Богуславське вище 

професійне училище 

сфери послуг» 
 

11.  м. Васильків КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний», 

вул. Декабристів, 39 

Розміщення інформації про 

початок ВСТУПНОЇ 

КАМПАНІЇ 2021 року в 

соцмережах, ЗМІ 

 

Направлення інформаційних 

листів у заклади освіти, ІРЦ 

Київської області та інші 

інституції 
 

Створення відео-

презентаційних роликів з 

професій:  «Оператор з 

обробки інформації та 

програмного забезпечення. 

Адміністратор»;  «Швачка. 

Кравець»; «Муляр. 

Штукатур»; 

«Електрозварник ручного 

зварювання. Водій 

автотранспортних засобів 

категорії «В»; «Кухар. 

Офіціант»; «Перукар. 

Манікюрник» 

 

Бондар Г.В. 

04571 2-25-43 

vasylkiv_licej@ukr.net 

Соціальні мережі 

Instagram, Facebook, 

ЗМІ, вебсайт ліцею 

 

 

Заклади загальної 

середньої освіти, 

ІРЦ Київської 

області 

 

Розміщення 

відеоматеріалів у 

соціальних мережах 

Instagram,  Facebook, 

на сайті ліцею  

 



Ярмарок вакансій і професій  

у співпраці із центром 

зайнятості 

 

 

Відвідування педагогами 

ліцею закладів загальної 

середньої освіти регіону 

 

 

Виготовлення рекламної 

продукції ліцею 

 

 

 

 

 

Проведення виїзних майстер-

класів та організація роботи 

воркшопів за професіями у 

закладах освіти  області 

 

Відвідування батьківських 

зборів батьків учнів 9-11  

класів у закладах загальної 

середньої освіти 

 

Виставка творчих досягнень 

за професіями на тему: «Моя 

професія – моє майбутнє» 

 

Молодіжний фестиваль 

«ПРОФ FEST OK» 2021 

КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний» 

спільно з ЦЗ 

 

Заклади загальної 

середньої освіти  

Васильківської ОТГ 

та регіону 

 

Розміщення 

рекламної продукції 

на рекламних щитах  

м. Василькова,  

регіону,  території 

закладу 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Васильківської ОТГ 

та регіону 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Васильківської ОТГ 

та регіону 

 

КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний ліцей» 

КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний ліцей» 

     



12.  м. Біла Церква ДНЗ «Білоцерківське 

професійно-технічне 

училище  

ім. П.Р. Поповича» 

вул. Карбишева, 9 а 

Моніторинг затребуваних 

робітничих професій у 

Київській області, Україні і  

світі  

 

Тренінги в закладах 

загальної середньої освіти 

міста та району «Як 

правильно обрати 

професію»: «Якби верстати 

вміли говорити…»; 

«Зварником ставай – 

постійну роботу май!»;  «Є 

рихтувальник – є 

автомобіль»; «Слюсар-

електрик – це професія типу 

«людина-техніка»; «Слюсар 

з ремонту колісних 

транспортних засобів – 

професія для справжніх 

чоловіків»; «Машиністу 

крана автомобільного під 

силу будь-який вантаж»; 

«Сьогодні без водія світ 

зупинився б…»; Девіз 

кухаря: «Їжа – основа життя 

і здоров’я»; «Офіціантом 

став – сучасну професію 

обрав!» 

 

Інтерактивний майданчик за 

професіями: 

«Електрогазозварник», 

«Кухар», «Слюсарна справа» 

Лужанська Г. В.  

067 284 44 60 

ДНЗ «Білоцерківське 

професійно-технічне 

училище  

ім. П.Р. Поповича» 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста і району  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Білоцерківське 

професійно-технічне 

училище  

ім. П.Р. Поповича»  



Поширення інформації про 

набір здобувачів освіти у 

2021 р. під гаслом: 

«Робітнича професія – 

платформа економічного 

розвитку держави» 

 

Розповсюдження буклетів з 

інформацією про професії 

закладу та правилами 

прийому 

 

Відвідування батьківських 

зборів випускників ЗОШ: 

«Як допомогти дитині 

правильно обрати професію» 

 

Анкетування випускників 

Заклади загальної середньої 

освіти «Мій вибір» 

 

Аналіз результатів 

профорієнтаційної роботи, 

корегування заходів 

Регіональні ЗМІ 

(газети, радіо), 

зовнішня реклама, 

сайт закладу, 

 соціальні мережі  

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста 

 і району  

 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста і району  

 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста і району  

 

ДНЗ «Білоцерківське 

професійно-технічне 

училище  

ім. П.Р. Поповича» 

13.  с. Катюжанка ДНЗ «Катюжанське 

вище професійне 

училище» 

вул. Шевченка, 1, 

Вишгородський район 

Проведення уроків  з 

предмету «Технології» та 

«Трудове навчання» на базі 

училища за графіком, 

погодженим з відділами 

освіти ОТГ 

 

Фестиваль професій 

Приймачук О. М. 

097 189 76 47 

metodistkvpu@gmail.com 

ДНЗ «Катюжанське 

вище професійне 

училище» 

 



14.  м. Переяслав-

Хмельницький 

 

ДПТНЗ «Переяслав-

Хмельницький центр 

професійно-технічної 

освіти» 

вул. Можайська, 5 

 

Проведення професійних та 

предметних тижнів (лютий-

березень), за результатами 

яких створення фото-, 

відеозвітів «Живі події» 

 

Профорієнтаційні онлайн 

конкурси, онлайн акції із 

залученням здобувачів 

освіти закладів освіти міста 

та територіальних громад 

 

Виготовлення та поширення 

рекламної продукції 

(буклети, оголошення, 

візитні картки) 

 

Створення відеоролика 

«Професія сьогодні - успіх в 

майбутньому 

 

Створення відеострімів 

«Cool контент» 

 

Профорієнтаційні зустрічі з 

випускниками закладів 

освіти міста та закладів 

освіти територіальних 

громад 

Юрченко Т.В. 

063 710 59 55 

 

Степаненко А.В. 

063 942 27 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слюсар І.В., 063 942 27 06, 

Юрченко Т.В., 063 710 59 55 

 

Герасименко Н.Ю.  

063 575 44 20 

 

ДПТНЗ «Переяслав-

Хмельницький центр 

професійно-

технічної освіти». 

Висвітлення у 

Інтернет мережах 

 

 

 

 

 

Інтернет ресурси 

 

 

 

 

Інтернет ресурси 

 

 

Інтернет ресурси 

 

 

ДПТНЗ «Переяслав-

Хмельницький центр 

професійно-

технічної освіти» 

15.  м. Бровари ДПТНЗ «Броварський 

професійний ліцей»  

бульвар Незалежності, 

14-Б 

Профорієнтаційний тренінг 

«Крокуємо в майбутнє 

разом» 

 

 

Пержинська О. Д. 

098 624 60 75 

perzinska1@ukr.net 

 

ДПТНЗ 

«Броварський 

професійний ліцей»  

 

 

mailto:perzinska1@ukr.net


Організація і проведення 

профорієнтаційних заходів 

та виступ Агітбригади у 

закладах загальної середньої 

освіти м. Бровари 

Заклади загальної 

середньої освіти 

м. Бровари 

16.  м. Бориспіль ДПТНЗ «Бориспільський 

професійний ліцей» 

вул. Ушакова,17 

Всеукраїнські військово-

патріотичні змагання на кубок 

«МВПСТО «Боривітер» 

 

Висвітлення  

профорієнтаційної роботи на 

телебаченні та інших засобах 

масової інформації 

Новосад А. Д. 

04595  7 22 33 

ДПТНЗ 

«Бориспільський 

професійний ліцей» 

 

17.  м. Київ ДНЗ «Київське обласне 

вище професійне 

училище харчових 

технологій та 

ресторанного сервісу» 

вул. Зрошувальна, 5 а 

Профорієнтаційні тренінги 

для випускників закладів 

загальної середньої освіти, 

проведення майстер-класів з 

професій 

Фестиваль професій 

Гнатюк А. 

Панова О. 

044 567 96 68 

Навчальний корпус, 

учнівський 

гуртожиток 

18.  м. Сквира ДНЗ «Сквирське вище 

професійне училище» 

вул. Незалежності, 141 

Робота педагогічних 

працівників в освітніх 

закладах міста та району 

Власенко Л. В. 

098 962 05 11 

skviravpu@ukr.net 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста та району 

19.  м. Яготин ДПТНЗ «Яготинський 

центр професійно-

технічної освіти» 

вул. Київська, 6 

Створення інформаційних 

куточків про професії 

закладу та правилами 

прийому 

 

Проведення 

профорієнтаційної роботи  для 

цільових груп населення: 

незайнятого населення, людей 

з особливими потребами, осіб 

без професії  

 

Єрмошин В.О 

04575 4 11 64 

yagotincpto@ukr.net 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста та району 

 

 

ДПТНЗ 

«Яготинський центр 

професійно-

технічної освіти» 

 

 

 

mailto:skviravpu@ukr.net
mailto:yagotincpto@ukr.net


Проведення 

профорієнтаційної роботи в  

закладах загальної середньої 

освіти, в том  для соціально 

незахищених категорій дітей 

 

Онлайн консультування 

батьків та учнів випускних 

класів 

Заклади загальної 

середньої освіти 

міста та району 

 

 

 

Інтернет ресурси 

 

 

20.  м. Тетіїв ДНЗ «Тетіївське 

професійно-технічне 

училище»  

вул. Соборна , 100 

Профорієнтаційна робота з   

учнями 9, 11 класів 

комунального закладу 

«Тетіївський навчально-

виховний комплекс 

«Гімназія «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» 

Чумак А.В. 

04560 5 22 45 

ДНЗ «Тетіївське 

професійно-технічне 

училище»  

Корпус №1 

 

21.  м. Фастів ДПТНЗ «Фастівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

вул. Якубовського, 66 

Профорієнтаційні тренінги 

 

 

 

 

Ярмарок професій 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висвітлення життя закладу 

освіти в соцмережах, на сайті 

училища та віртуальних 

кабінетах педагогів 

Швидкий В. М., 

Поліщук А. Ю. 

04465 6 70 88 
shvydkyy.vm.fcpto@ukr.education 

polischuk.au@fcpto.ukr.education 

 

Фастівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеню 

№ 1 

Фастівський НВК 

«ДНЗ-ЗОШ І-ІІ 

ступенів № 12» 

КЗ ФМР  

 

Фастівський міський 

Палац культури 

Фастівський цкнтр 

зайнятосі 

 

Інтернет ресурси 

mailto:shvydkyy.vm.fcpto@ukr.education
mailto:polischuk.au@fcpto.ukr.education


22.  смт Згурівка ДНЗ «Згурівський 

професійний ліцей» 

вул. Ватутіна, 6 

Профорієнтаційна робота в 

закладах загальної середньої 

освіти з випускниками,  

батьківським комітетом 

Київської, Чернігівської 

областей та з центром 

зайнятості смт Згурівка 

 

Залучення до 

профорієнтаційної роботи  

здобувачів освіти та 

випускників ліцею 

 

Проведення тренінгів для 

учнів шкіл району  на тему: 

«Обирай професію свідомо», 

«Твоє майбутнє в твоїх 

руках» 

 

Висвітлення роботи  закладу 

в соцмережах, поширення 

рекламної продукції 

(буклети, оголошення, 

візитні картки) 

 ДНЗ «Згурівський 

професійний ліцей» 

Заклади загальної 

середньої освіти 

району, Київської, 

Чернігівської 

областей 

 

 

 

 

 


