
 

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 (дата проведення) 

Відповідальна особа від 

закладу, її контакти 

Місце проведення 

1.  м. Київ Київський 

професійний 

ліцей транспорту 

 

вул.Машиністівсь

ка, 

буд.1-Б 

Відеопрезентація професії 

«Кухар» 

10.02.2021 

 

Відеопрезентація професії 

«Офіціант» 

10.03.2021 

 

Відеопрезентація професії 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

28.04.2021» 

 

Відеопрезентація професії 

«Водій» 

12.05.2021 

 

Відеопрезентація професії 

Та умов вступної кампанії 

09.06.2021 

Валентина  Власенко 

 095-445-88-50 

Сайт ліцею  

Kpil.in.ua 

Соціальні мережи 

Facebook,Instagram 

 

2. ДНЗ «Центр 

професійної 

освіти технологій 

та дизайну м. 

Києва» 

(пров. 

Проведення психологічних 

тренінгів та тестів «Як 

визначити свої професійні 

можливості, щоб відповідати 

вимогам сучасних професій» 

(постійно, онлайн, офіц.. сайт) 

Наталья Фесун  098-325-

86-28 Natali.fesun@ukr.net 

 

Онлайн  (Офіційна 

сторінка в Фейсбуці, 

сайт) 



Куренівський,4)  

Проведення онлайн-майсте-

класів для учнів ЗЗСО  

 

Проведення тематичної 

дистанційної екскурсії «Світ 

сучасної професії (протягом 

року)» 

 

3. Київське вище 

професійне 

училище 

залізничного 

транспорту імені 

В.С.Кудряшова 

(вул.Архітектора 

Кобєлєва 1/5) 

Онлайн екскурсія, знайомство з 

підприємством 

01.03.2021 

Сергій Головко  

Kupust17@ukr.net 

Сайт училища 

https:// 

kupust17.wixsite.com/ 

kupust17 

4.   Київське вище 

професійне 

училище 

швейного та 

перукарського 

мистецтва 

 (вул.. 

Єреванська,12А) 

Екскурсія 

 «У світі творчих професій» 

18 .02.2021 

 

Майстер-клас з професій 

«Кравець. Закрійник» 

«Вишивальник. Кравець» Види 

декорування одягу» 

18 .03.2021 

 

Майстер-клас з професії «Кухар. 

Кондитер» 

«Смачно та корисно» 

15 .04.2021 

 

Майстер-клас з професії 

Галина Парубчак,  

тел.:242-44-43, 099-069-

87-69 

Зум- платформа 



«Перукар 

 (перукар-модельєр)» 

«Стильно та сучасно» 

27.04.2021 

 

 

5. Київське вище 

професійне 

училище 

технологій та 

дизайну одягу 

 (вул.. 

Гагаріна,22) 

Проведення майстер-класів 

«Творчість у твоїй професії»  

Лютий-квітень 2021 

 

 

 

Profashion fashion week 

KVPUTDO/15-19 .02. 2021. 

 

 Професійне тестування  

«Знайди своє покликання»/ 

15.04.2021 

 

 

Конференції: «Престижність 

професії кравець»; 

 

«Престижність професії 

перукар»; 

 

«Престижність професії агент з 

організації туризму»; 

 

 

«Престижність професії 

адміністратор»; 

Квітень 2021 

Ольга  Тесля,  

тел.:  (098) 523-02-29 

 Світлана  Ігнатенко , тел.: 

(063) 131-07-13 

 Альона  Ризоль,  

тел.:(098)101-62-16 

 

 Світлана Сергієнко,  

тел.:(066) 654-85-96 

 

 

 

 Альона Андросова, 

тел.:(050) 574-53-42 

 

Швець М.Ю., 

тел.: (093) 341-03-58 

 

 Маргарита Патиченко, 

тел.: (093) 981-75-72 

 

 Світлана Озірна, 

тел.:(063) 719-78-15 

 

 

 Світлана Ігнатенко,  

тел.: (063) 131-07-13 

 

 

 

 

 

 

Уилище, трансляція  у 

прямому єфіри  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фестиваль зачісок: 

- «Коктейльна зачіска на 

всі часи» 

- «Full fashion look – 

чоловічий образ» 

- «Випускна зачіска» 

березень травень  2021 

 

 

 

 

 

 

 

Уилище, трансляція  у 

прямому єфіри 

6. Вище професійне 

училище №25     

 (вул. 

Старосільська,2) 

Майстер-клас з професії 

Перукар (перукар-модельєр). 

12.02.2021 

 

«4 види локонів за допомогою 

стайлеру для вирівнювання» 

Майстер-клас «Стемпінг в 

деталях» з професії 

Манікюрник. 05.03.2021 

 

Майстер-клас «Облицювання 

стін та підлоги керамічною 

плиткою»  з професії Штукатур. 

Лицювальник-плиточник. 

Маляр. 22.02.2021 

 

Майстер-клас  з професії 

Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій.  

«Улаштування арки з 

гіпсокартону» 

19.04.2021 

 

Майстер-клас  з професії 

 Алла Федоріна   

540 55 35 

fedorina@ukr.net 

Навчальні майстерні 

Вищого професійного 

училища № 25  

м. Києва 

у відео форматі 

www.vpu25.org.ua, 

сторінка в соціальній 

мережі  Facebook, канал 

youtube 

. 



Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. 

Електрозварник ручного 

зварювання «Моя професія» 

18.05.2021 

 

 

7. ДПТНЗ 

«Київське вище 

професійне 

училище водного 

транспорту (вул.. 

Братська,12)» 

Відеоролик  презентація 

«Особливості вибору 

майбутньої професії» 

24.02.2021 

10.03.2021 

Дарья Серба 067-453-63-

27 

Сайт училища 



8. Київський 

професійний 

будівельний 

ліцей  (вул. 

Горлівська, 220) 

Відеорепортаж про 

проходження виробничої  

практики здобувачами освіти у 

відділенні Укрпошти м. Києва 

15.02.2021 

 

Конкурси професійної 

майстерності 

24.03.2021 

 

Онлайн тестування з визначення 

професійної майстерності 

З 15.03.2021 

 

Онлайн відкриття та презентація 

виставки експозицій Музею 

Майдану (на базі ліцею)  

18.02.2021 

Наталья Вознюк 097-849-

51-11 

 

 

 

 

 

 

 

Жанна Карпова 050-945-

34-07 

 

 

 

Валентина Щур 067-965-

23-34 

 

 

 

 

Володимир Проценко 

066-766-55-57 

Сайт ліцею 



9. ДНЗ «Центр 

професійної 

освіти 

інформаційних 

технологій, 

поліграфії та 

дизайну м. 

Києва» (вул. 

Полковника 

Шутова,13) 

Онлайн-екскурсія в в 

навчальний заклад  

17.02.2021 

 

18.02.2021 

 

 

Майстер-класи: 

Онлайн 

по виготовленню поліграфічної 

продукції 

05.03.2021 

По виготовленню маски 

12.03.2021 

По виготовленню зачіски 

17.03.2021 

31.03.2021 

Пономаренко Ю. 

096-959-57-26 

 

 

Дзюбенко О. 

063-434-48-82 

 

 

 

Назаренко К 

098-286-85-62 

 

Костюмінська Н 

095-943-58-74 

 

Матвійчук Т. 

096-318-92-18 

 

Мацкевич К. 

063-141-31-79 

 

 

вул.Полковника Шутова 

,13 

https://www.facebook.com/

groups/cpoitpd - FaceBook 

 

вул.Януша Корчака8, 

https://www.facebook.com/

groups/cpoitpd - FaceBook 

10. Київський 

професійний 

енергетичний 

ліцей (вул. 

Білицька, 38-б) 

Відео- екскурсія навчальним 

закладом (лютий місяць) 

Яна Ніколашіна 

0930628074 

yana.nikolashyna@kpel.kie

v.ua 

Відео буде розміщене на 

сайті ліцею kpel.kiev.ua 

На сторінці у   Facebook 

https://www.facebook.com/

kpel.energetuchnuj.9 

 на сторінці в  

Instagram 

https://www.instagram.com

/kpel.kiev/ 

11. Київське вище 

професійне 

Онлайн-анкета для вступу до 

Київського вищого 

Аліна Присяжнюк 

098-044-05-68 

Посилання на сайт  

https://kvpubd.kiev.ua/anke



училище 

будівництва і 

дизайну  

(вул.Шепелєва,3.) 

професійного училища 

будівництва і і дизайну   

ta-dlya-vstupu-do-

uchilisha/   

 Вище професійне 

училище №33 

 

(вул. Дорога 

Кільцева,4-а) 

Віртуальна екскурсія 

навчальним закладом 

Валентина Блінова 

273-52-28 

097-388-85-22 

www.vpu33.com.ua 

@vpu33.kiev-акаунт  

Facebook 

Vpu33kyiv_official –

акаунт Instagram 

t.me\vpu33- канал 

Telegram 

 


