План регіональних заходів Всеукраїнського тижня П(ПТ)О (22-26.11.2021)
Дата Дата
Назва заходу
Зміст заходу
проведення

Учасники заходу

Місце проведення

Вінницька область
22-26.11.2021 Зустрічі з успішними
випускниками закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти

Ознайомлення здобувачів освіти із позитивним
досвідом працевлаштування

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти

22-26.11.2021 Обласний заочний конкурс
«Професія – моє майбутнє»

Розкрити та реалізувати творчий потенціал учнівської
молоді; активізувати профорієнтаційну роботу; популяризувати престижність робітничих професій

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти

Вінницький державний центр
естетичного виховання учнів
професійно-технічних
навчальних закладів

22-26.11.2021 Профорієнтаційні уроки
«У світі професій»

Популяризація професій освітнього закладу

Учні закладів загальної середньої
освіти об'єднаних територіальних
громад

Заклади загальної середньої
освіти

Педагогічні працівники та здобувачі
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

Сайти закладів професійної
(професійно-технічної) освіти

Ознайомлення з матеріально-технічною базою закладів Педагогічні працівники та здобувачі
професійної (професійно-технічної) освіти
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти,
соціальні мережі

22-26.11.2021 Ярмарки професій (виставка
виробів, майстер-класи,
відеоролики з професій,
онлайн екскурсії «З минулого
до сьогодення»)

Популяризація робітничих професій

Учні закладів загальної середньої
освіти

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти

22-26.11.2021 Екскурсії на підприємства
виробничих практик закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти

Ознайомлення із сучасними виробничими процесами

Здобувачі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти

Підприємства м. Вінниці та
Вінницької області

22-26.11.2021 Дні відкритих дверей для
випускників шкіл

Демонстрація роботи навчально-практичних центрів,
презентація робітничих професій

Учні закладів загальної середньої
освіти

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти,
соціальні мережі

22-26.11.2021 Розміщення відеороликів про Популяризація професій навчального закладу
професії на сайтах, в
соціальних мережах та на
YouTube каналі закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти
2226.11.2021

Віртуальні екскурсії закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти через засоби
Google Maps

Дніпропетровська область
22.11.2021

Відео-челендж
«Профтехосвіта
Дніпропетровщини презентує
свої можливості»

Відеозвернення представників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти із презентацією своїх
можливостей для здобувачів освіти, незайнятого
населення, роботодавців, соціальних партнерів

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти, соціальні мережі

Сайт Навчально-методичного
центру професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській
області, фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище

22.11.2021

Інтерв’ю на Українському
радіо «Дніпро»

Про модернізацію системи формування робітничого
потенціалу регіону, можливості закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Дніпропетровщини для
молоді із здобуття професійної освіти

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області,
обласна Федерація об’єднаних
роботодавців Дніпропетровщини,
обласна профспілкова галузева
організація

Радіо «Україна», сайт НМЦ ПТО,
фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище

22.11.2021

Бібліотечно-інформаційні
Використання інформаційних ресурсів :
центри ЗП(ПТ)О позиціонують - віртуальні презентації нових підручників зі
робітничі професії
спецпредметів;
- книжкові інсталяції про професії;
- флешмоб «Література про професії»,
- дайджест «Золотий стандарт робітничих рук».

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти

Сайт Навчально-методичного
центру професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській
області, фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище

22.11.2021

Фото-, відео- репортажі

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти

Сайт Навчально-методичного
центру професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській
області, фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище

Презентація організації та перспектив дуальної форми
навчання здобувачів освіти на підприємствах

23.11.2021

23-26.11.2021

«Актуальне інтерв’ю тижня» - 9- Молодь і кар’єрне проектування професійного шляху –
тий Дніпровський телеканал
проблеми і перспективи, підтримка роботодавців та
бізнесу місцевих ініціатив для молоді щодо
працевлаштування та підприємництва

Фото-, відео- репортаж

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, обласна
Федерація об’єднаних роботодавців
Дніпропетровщини, обласна
профспілкова галузева організація

9 телеканал, сайт Навчальнометодичного центру професійнотехнічної освіти у
Дніпропетровській області,
фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище

Учнівське самоврядування – підготовка молоді
Навчально-методичний центр
Сайт Навчально-методичного
профтехосвіти до активної громадської та волонтерської
професійно-технічної освіти у
центру професійно-технічної
діяльності (в рамках потреби громади)
Дніпропетровській області, заклади
освіти у Дніпропетровській
професійної (професійно-технічної) області, фейсбук «Профтехосвіта
освіти
Дніпропетровщини», інтернетсередовище
Учнівські євроклуби

Розвиток талановитої обдарованої молоді в ЗП(ПТ)О:
конкурси, фестивалі, проєкти, навчання в МАН, СТЕМосвіта (регіонального, Всеукраїнського та Міжнародного
рівня)

Презентація:
- форми профорієнтаційного консультування населення
різної вікової категорії та соціального статусу,
- Центри професійної кар’єри на базі ЗП(ПТ)О –
профорієнтаційне консультування побудови кар’єри та
навчання підприємницької діяльності

26.11.2021

Інтерв’ю на Українському
радіо «Дніпро»

Реалії та перспективи можливостей провідних ЗП(ПТ)О
(за галузевим спрямуванням) щодо надання освітніх
послуг населенню різної вікової категорії та соціального
статусу

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, обласна
Федерація об’єднаних роботодавців
Дніпропетровщини, обласна
профспілкова галузева організація

Радіо «Україна», сайт Навчальнометодичного центру професійнотехнічної освіти у
Дніпропетровській області,
фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище

26.11.2021

Фото-, відео- репортаж

Підведення підсумків проведення Всеукраїнського
тижня професійної (професійно-технічної освіти)

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти

Сайт Навчально-методичного
центру професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській
області, фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище

26.11.2021

Відео-челендж
«Профтехосвіта – вектор
успішної кар’єри»

Відео естафета інтерв’ю від здобувачів освіти,
випускників, роботодавців, соціальних партнерів,
представників виконавчої влади

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти

Сайт Навчально-методичного
центру професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській
області, фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище

22.11.2021

Результативність участі
місцевої влади через гранти
для ЗП(ПТ)О

Презентація досвіду закладів професійної (професійнотехнічної) освіти – переможців конкурсів грантів участі
місцевого бюджету для впровадження в закладах освіти
(регіональний компонент)

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

25.11.2021

Ресурси та можливості
діяльності навчальних
господарств закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти

Система організації та успішного функціонування
навчальних господарств ЗП(ПТ)О аграрного сектору –
змістовна платформа навчання кваліфікованих
робітників

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

До 30.11.2021 Регіональний етап
Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності
WorldSkills за компетенціями

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
за окремим графіком в умовах
каратину

25.11.2021

Синергія зусиль професійної
(професійно-технічної) освіти
та роботодавців в рамках
реалізації дуальної форми
здобуття освіти

Навчання організаторів і наставників за дуальною
формою здобуття освіти

24.11.2021

Всеукраїнський вебінар по
реалізації впровадження STEMосвіти в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти

В рамках Всеукраїнського експериментального
майданчика «Організаційно-педагогічні умови
створення і функціонування STEM-центру», спільні
проекти здобувачів освіти ЗП(ПТ)О і ЗЗСО

НМЦ ПТО у Дніпропетровській,
Луганській, Черкаській областях

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

Презентація реалізованих проектів учнівських осередків
ЗП(ПТ)О за напрямками: форми організації учнівського
самоврядування; екопроєкти; волонтерство;
підприємництво.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

Система роботи з лідерським активом учнівського
самоврядування: навчання, планування,аналіз роботи.

НМЦ ПТО, ЗП(ПТ)О

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

Челендж серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О
«Енергозбереження в побуті»

НМЦ ПТО, ЗП(ПТ)О

Фейсбук «Профтехосвіта
Дніпропетровщини», інтернетсередовище, сайт НМЦ ПТО

НМЦ ПТО, ЗП(ПТ)О

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

22-26.11.2021 Толока молодіжних ініціатив

30.11.2021

Обласна рада лідерів
учнівського самоврядування

22-26.11.2021 Тиждень енергозбереження

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

24.11.2021

Інтернет-олімпіада з професії
«Водій автотранспортних
засобів»

25.11.2021

Інтернет-олімпіада з професії
«Офіціант»

18.11.2021

Відкриття Центру кар’єри на
базі ДПТНЗ «Софіївський
професійний ліцей»

Урочисті заходи, круглий стіл за участі представників
органів виконавчої влади та соціальних партнерів,
майстер-класи з професій для здобувачів освіти закладів
загально-середньої освіти смт. Софіївка

Представники: НМЦ ПТО у
ДПТНЗ «Софіївський
Дніпропетровській області,
професійний ліцей»
Криворізької РДА, Криворізької РР,
СофПЛ, 4 ОТГ, галузевих профспілок,
ЦЗ, ЗЗСО

19.11.2021

Тренінг-курс «Skills Lab:
успішна кар’єра» для
педпрацівників ЗП(ПТ)О
м.Кривий Ріг

Навчання тренерів з числа пепрацівників ЗП(ПТ)О з
метою підготовки молоді до свідомого вибору та
планування професійної кар’єри

Педпрацівники ЗП(ПТ)О м.Кривий Ріг НМЦ ПТО (онлайн)
(за заявкою)

24.11.2021

Вебінар «Гостьова сесія
Центрів кар’єри»

Створення Центрів кар’єри на базі ЗП(ПТ)О – шлях до
професійного становлення випускника

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти, Центри кар’єри інших
областей

25.11.2021

Відкриття Центру кар’єри на
базі ДПТНЗ «Апостолівський
центр підготовки та
перепідготовки робітничих
кадрів»

Урочисті заходи, круглий стіл за участі представників
органів виконавчої влади та соціальних партнерів,
майстер-класи з професій для здобувачів освіти закладів
загальної середньої освіти м. Апостолове

Навчально-методичний центр
ДПТНЗ «Апостолівський центр
професійно-технічної освіти у
підготовки та перепідготовки
Дніпропетровській області,
робітничих кадрів»
Апостолівська міська рада
Криворізької РДА, АЦППРК, 6
селищних ОТГ, галузевих
профспілок, Центр зайнятості,
заклади загальної середньої освіти м.
Апостолове

25.11.2021

Тренінг з профорієнтаційних
компетенцій для
педпрацівників ЗП(ПТ)О

Навчання тренерів з числа пепрацівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти з метою
профорієнтаційного консультування щодо свідомого
вибору та планування професійної кар’єри населення
різної вікової категорії та соціального статусу

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області,
педпрацівники АЦППРК

26.11.202

ІІ етап обласного оглядуконкурсу серед ЗП(ПТ)О
«Приймальна комісія –
сучасний профорієнтаційний
інструментарій»

Створення інтерактивного середовища для вступників до Центри кар’єри та заклади
ЗП(ПТ)О на навчання
професійної (професійно-технічної)
освіти області

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

ДПТНЗ «Апостолівський центр
підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів»

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області
(онлайн)

22-26.11.2021 День професій закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти за галузями в
об’єднаних територіальних
громадах спільно з
можливостями роботодавців,
закладів професійної
(професійно-технічної) освіти,
служби зайнятості

- Святкування «День громади»;
- Ярмарок (аукціон) виробів та продукції, виготовлених
ЗП(ПТ)О;
- Конкурси постерів, фото, відео з позиціювання
професій на потреби громади;
- Створення (оновлення) в музейних кімнатах галереї
видатних постатей з числа педпрацівників, успішних
випускників (в Україні та закордоном);
- Форум із роботодавцями щодо роботи з молоддю та
закладами освіти «Бізнес – молодь: ефект wow від
співпраці»;
- Кращі молодіжні ініціативи: громадська волонтерська
діяльність;
- Челенджі в інтернет-середовищі: «Мій успіх у
професії», «Майстер-клас від професіоналів»,
«Навчаюсь - навчу», «Практика на підприємстві», «Мій
наставник», «Посмішка в професії», «Моя династія»,
«Знайомство з альтернативними виробничими
технологіями».

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області,
виконавча влада ОТГ, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти за галузями, роботодавці,
Центри зайнятості

заклади професійної
(професійно-технічної) освіти,
Об’єднані територіальні громади

Донецька область
22.11.2021

Інтернет олімпіада серед
педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О
сільськогосподарського
напрямку

22-26.11.2021 Поширення
профорієнтаційних
відеоматеріалів «Зроби
правильний вибір професії»

Заохочення педагогічних працівників до особистісного й Навчально-методичний центр
професійного зростання
професійно-технічної освіти у
Донецькій області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти сільськогосподарського
напрямку

онлайн, платформа ZOOM

Профорієнтація та популяризація робочих професій,
Заклади професійної (професійноонлайн знайомство із заклади професійної (професійно- технічної) освіти Маріупольського
технічної) освіти півдня області
методичного об’єднання, користувачі мережі Інтернет

Сайти заклади професійної
(професійно-технічної) освіти,
сторінки Facebook

24.11.2021

Онлайн вікторина «Кулінарна Пізнавальна онлайн гра для здобувачів освіти. Інтеграція Навчально-методичний центр
хімія»
предмета «Хімія» в спеціальні предмети кулінарного
професійно-технічної освіти у
профілю
Донецькій області, заклади
професійної (професійно-технічної)
освіти кулінарного напрямку

Онлайн, платформа Zoom

24.11.2021

Вебінар «Формування
Ознайомлення з головними аспектами складання
портфоліо кар’єрного
презентаційного продукту, варіантами наповнення його
просування з відеорезюме»
основних частин
для здобувачів освіти ЗП(ПТ)О
випускних курсів

Маріупольський міський центр
зайнятості,
Маріупольське вище металургійне
професійне училище

Онлайн, платформа Zoom

Заклади ЗСО, учні, громадськість.
Маріупольський ПАЛ,
Маріупольський ПЛ, Волноваське
ПТУ

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти
півдня області

Обмін досвідом роботи з цифровими технологіями
навчання, моделями змішаного навчання при
дистанційній формі проведення уроків професійнопрактичної підготовки

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Донецькій області, Курахівський
професійний ліцей, ЗП(ПТ)О
відповідного напрямку підготовки
кваліфікованих робітників

Онлайн, платформа Zoom

Онлайн, платформа Zoom

24-25.11.2021 День Відкритих дверей в
Ознайомлення з навчально-матеріальною базою
закладах професійної
закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
(професійно-технічної) освіти Популяризація професій.
Маріупольського методичного
об’єднання
24.11.2021

Обласний вебнар з
елементами тренінгу:
«Ефективне використання
онлайн-ресурсу Google Meet
для викладання предметів
професійно-теоретичної
підготовки професій
будівельного напрямку»

25.11.2021

Обласний вебінар з
елементами тренінгу:
«Технологія створення
інтерактивно-практичного
простору для здобувачів
освіти з професії «Електрогазозварник»»

25.11.2021

Онлайн семінар «Психологопедагогічні аспекти сучасного
уроку» (професійне
спрямування)

Обмін досвідом використання різних способів
популяризації професій на уроках

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Донецькій області,
викладачі-філологи ЗП(ПТ)О області

26.11.2021

Онлайн зустріч з учнями 9-11
класів, їх батьків, молоді,
незайнятого населення
Великоновосілківської
територіальної громади

Професійна реклама, популяризація професій

Великоновосілківський районний
Онлайн, Google Meet
Центр зайнятості, випускники шкіл, їх
батьки, молодь, незайняте населення

22-26.11.2021 Робітнича професія - запорука Презентація та популяризація робітничих професій –
успіху
розкриття можливостей і досягнень закладу освіти за
допомогою засобів масової інформації: місцеве
телебачення «Інфо-центр», газета «Наша Зоря»,
соціальні мережі.

Представники ліцею, працівники
центру зайнятості міст Селидове,
Новогродівка, Мар’їнка

Селидівський професійний ліцей

Інтернет- користувачі, зацікавлені
особи, батьки, педагоги та учні

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти у
режимі онлайн

Закарпатська область

22 26.11.2021

Профорієнтаційна робота з
популяризації професій на
інтернет-ресурсах, вебсайтах
закладів освіти, у соціальних
мережах

Створення та розміщення презентаційних та відеоматеріалів, інфографіки про професії, новини з
діяльності закладів освіти

22.11.2021 Профорієнтаційні тренінги в
Ознайомлення з робітни-чими професіями, які можна
Мобільні групи ЗП(ПТ)О, здобувачі
-26.11.2021 закладах загальної середньої здобути в ЗП(ПТ)О, правилами прийому, надання інфор- освіти ЗЗСО
освіти (далі – ЗЗСО)
маційних матеріалів тощо
міст/районів об’єднаних
територіальних громад області
(далі – ОТГ)

ЗЗСО міст /районів, ОТГ

22 26.11.2021

Майстер-класи
з професій «Професія в руках
– добробут у майбутньому»

ЗП(ПТ)О

22 26.11.2021

Дні відкритих дверей у ЗП(ПТ)О Виставка виробів гуртків технічної творчості;
ознайомлювальні екскурсії; демонстрація
профорієнтаційних відео кліпів з професій; зустрічі з
активом учнівського самоврядування

Здобувачі закладу освіти, запрошені
гості, учні ЗЗСО, роботодавці,
соціальні партнери

ВПУ № 3 м. Мукачево

22.11.2021

Віртуальний флешмоб
«Я і моя професія»

Здобувачі освіти

ДПТНЗ «Білківський професійний
аграрний ліцей»

22.11.2021

Знайомство-зустріч здобувачів Знайомство з базами майбутніх виробничих практик
освіти І-го курсу з професії
здобувачів освіти та презентація закладів харчування
кухар, кондитер та пекар,
кондитер з успішними
підприємцями міста

Здобувачі освіти,
роботодавці

Берегівський професійний ліцей
сфери послуг

22.11.2021

Демонстрація фільмів «Світ
професій очима молоді»

Продемонструвати важливість та значення робітничих
професій у повсякденному житті

Учні ЗЗСО Перечинського району

Перечинський професійний ліцей

22.11.2021

Круглий стіл «Сфера
професійної діяльності»

Зустріч з роботодавцями та представниками центру
зайнятості, соціальними партнерами

Здобувачі освіти, роботодавці, центр ПТУ № 33 смт Великий Березний
зайнятості

22.11.2021

Фотовиставка та виставка
презентацій по професіям

Демонстрація презентацій та фотографій професій
училища

Здобувачі освіти

ПТУ № 33 смт Великий Березний

22.11.2021

Виставка учнівських робіт
(малюнків) на тему: «Світ
професій сьогодення і
майбутнього»

Тематичні роботи (малюнки) про професії, за якими
здійснюється підготовка в училищі та професій
майбутнього

Здобувачі освіти училища

ВПУ № 34 м. Виноградів

22.11.2021

Конкурс «Майстер - шеф»
серед здобувачів освіти з
професії кухар за участі
запрошених роботодавців

Набуття практичних навичок, приготування солодких
страв, бутербродів

Викладач Савула К.М., роботодавці
Цавнер М.Ф., Деяк Л.В., учні

Тячівський професійний ліцей

22.11.2021

Круглий стіл
«Я і моя професія»

Ознайомлення майбутніх абітурієнтів з професіями,
підготовка з яких здійснюється в закладі

учні ЗЗСО міста Хуста та Хустського
району

Хустський професійний ліцей
сфери послуг

22.11.2021

День відкритих дверей

Профорієнтаційний захід

Здобувачі закладів ЗЗСО
міста/району, Центр кар’єри

Ужгородське ВПУ торгівлі та
технологій харчування

22.11.2021

Конкурс фахової майстерності Конкурс на визначення кращого здобувача освіти з
«Кращий з професії кондитер. професії кондитер
Приготування дрібно-штучних
виробів з дріжджового тіста»

Здобувачі освіти з професії кухар,
кондитер І-го курсу

Навчальна майстерня
Ужгородського ВПУ торгівлі та
технологій харчування

22.11.2021

Майстер-клас «Приготування
кавових виробів»

22.11.2021

Конкурс професійної
Демонстрація здібностей, рівня професійної підготовки, Здобувачі освіти
майстерності серед учнів ІІ
виявлення кращих за професією
курсу професії кухар, офіціант

Міжгірський професійний ліцей

23.11.2021

Конкурс професійної
майстерності «Кращий з
професії кухар. Нарізка
овочів»

Навчальна лабораторія
Ужгородського ВПУ торгівлі та
технологій харчування

Популяризація професійної (професійно-технічної)
Майстри виробничого навчання,
освіти у регіоні серед дітей та молоді.
здобувачі освіти ЗП(ПТ)О, ЗЗСО,
Ознайомлення з матеріально-технічною базою ЗП(ПТ)О, соціальні партнери
робітничими професіями

Онлайн конкурс фотографій з метою показу
здобувачами освіти опановування обраної професії
вдома

Демонстрація майстерності приготування кавових напоїв Здобувачі закладів ЗЗСО міста/району Навчальна майстерня «Ресторан.
Бар. Кафе» Ужгородського ВПУ
торгівлі та технологій харчування

Конкурс на визначення кращого здобувача з професії
кухар

Здобувачі освіти
І-го курсу

23.11.2021

Майстер-клас Неймета Адама, Впровадження інноваційного підходу до приготування
шеф-кухаря ресторану «Salve» та декору страв
м. Виноградів, випускника
закладу

Здобувачі освіти І-ІІ курсів з професії Берегівський професійний ліцей
кухар
сфери послуг

23.11.2021

Профорієнтаційна екскурсія
«Світ професій»

Ознайомлення випускників ЗЗСО з матеріальнотехнічною базою закладу освіти; привернути увагу
молоді до значущості робітничих професій та
затребуваності кваліфікованих робітників на
регіональному ринку праці

учні ЗЗСО м. Хуст та Хустського
району

Навчально-практичні центри
Хустських професійного ліцею та
професійного ліцею сфери
послуг

23.11.2021

Віртуальна подорож
«Орієнтир у світі професій»

Популяризація робітничих професій серед молоді,
орієнтування у виборі майбутньої професії, створення
позитивного іміджу професійної освіти

Педагогічний колектив, учнівське
самоврядування ЗП(ПТ)О, учні ЗЗСО

Свалявський професійний
будівельний ліцей

23.11.2021

Зустріч випускників ліцею з
Тренінги, складання резюме, створення аккаунтів в
представниками
соціальних мережах та підготовки співбесіди з
Мукачівського міськрайонного роботодавцем на предмет працевлаштування
центру зайнятості

Здобувачі освіти-випускники ліцею,
центр зайнятості

ДПТНЗ «Мукачівський ПАЛ ім.
М.Данканича»

23.11.2021

Конкурс презентацій «Моя
професія – моє майбутнє»

Здобувачі освіти, педагогічні
працівники

ДПТНЗ «Білківський професійний
аграрний ліцей»

23.11.2021

Зустріч випускників ліцею з
Ознайомлення з актуальними професіями на
роботодавцями, ветеранами та підприємствах, в закладах, установах, організаціях
випускниками навчального
регіону
закладу різних років

Здобувачі освіти-випускники,
роботодавці, ветерани, випускники

ДПТНЗ «МПАЛ ім. М.Данканича»

23.11.2021

Тренінг «Як визначити свої
професійні можливості, щоб
відповідати вимогам обраної
професії»

Практичний психолог, здобувачі
освіти ЗП(ПТ)О

Центр кар’єри ВПУ № 34
м. Виноградів

23.11.2021

Профорієнтаційна екскурсія на Ознайомлення здобувачів освіти групи ОП-31 з роботою Педагоги та здобувачі освіти,
підприємство «Сандерс ЛТД
на агрегатах з програмним управлінням
адміністрація «Сандерс ЛТД
Виноградів»
Виноградів»

ВПУ № 34 м. Виноградів

23.11.2021

День відкритих дверей
Хустського професійного
ліцею

Ознайомлення майбутніх абітурієнтів з професіями,
підготовка з яких здійснюється в ЗП(ПТ)О

Учні ЗЗСО м. Хуст та району

Хустський професійний ліцей

23.11.2021

Конкурс професійної
майстерності серед учнів ІІ
курсу (професія: виробник
художніх виробів з дерева)

Виявлення особливостей, переваг та недоліків
організації професійної підготовки з професії

Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О

Міжгірський професійний ліцей

24.11.2021

Майстер-клас з професії
слюсар із складання МК,
електрозварник ручного
зварювання

Виявлення особливостей, переваг та недоліків
організації професійної підготовки з професії

Здобувачі освіти

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО»

24.11.2021

Майстер-клас кондитера
аматора Христини Райко

Упровадження та використання нових технологій у
процесі приготування кондитерських оздоблень

Здобувачі освіти з професії кухар,
кондитер

Берегівський професійний ліцей
сфери послуг

24.11.2021

День відкритих дверей для
учнів 9 класу ЗЗСО

Ознайомлення з роботою центру, допомога учням ЗЗСО Відвідувачі Дня відкритих дверей
обрати свою професію, ознайомитися з матеріальнотехнічною базою ліцею, умовами вступу та навчання

Центр професійної кар’єри
Міжгірського професійного
ліцею

24.11.2021

Онлайн конференція
профорієнтаційного
спрямування «Робітничі
професії – це престижно!»

Популяризація робітничих професій серед молоді.
Створення позитивного іміджу закладу освіти з метою
виконання плану регіонального замовлення на
2022/2023 н.р.

Адміністрація ліцею, учні ЗЗСО

Міжгірський професійний ліцей

24.11.2021

«Мій старт – ВПУ № 3
м. Мукачево»

Зустріч здобувачів освіти училища з успішними
випускниками

Здобувачі освіти, випускники
училища

Центр розвитку кар’єри ВПУ № 3

24.11.2021

День майстер-класів:
Демонстрація умінь та навичок, здобутих під час
«Складання серветок різними виробничого навчання, виконаних робіт, виготовлених
способами»,
здобувачами освіти
«Тематичне сервірування
столів»;
«Косоплетіння»;
Демонстрація моделей
жіночих повсякденних та
ділових суконь;
Демонстрація колекції одягу
«День-Ніч» з елементами
аплікації, вишивки

Учні ЗЗСО
м. Хуст та Хустського району,

Навчально-практичні центри,
виробничі майстерні Хустського
професійного ліцею сфери
послуг

24.11.2021

«Круглий стіл» майстрів
виробничого навчання з
приватним підприємцем
Гоциком Олегом Петровичем

Ознайомлення потенційних абітурієнтів із професіями,
підготовка з яких ведеться в закладі освіти

Визначення професійних можливостей та навичок
здобувачів освіти

Популяризація професії столяра для підвищення
О.П. Гоцик, методична комісія
престижу професії столяр будівельний, паркетник серед будівельних професій та
здобувачів освіти
металообробки

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО»

24.11.2021

Екскурсії учнів на
підприємства міста Мукачева
та району: ПАТ «Точприлад»,
лижну фабрику «ФішерМукачево», завод компанії
«Флекс», товариство «АгроЛучки» тощо

Знайомство з сучасним виробництвом, особливостями Здобувачі освіти, працівники та
функціонування підприємств та наявність робочих місць адміністрація підприємств
для подальшого працевлаштування

ДПТНЗ «Мукачівський ПАЛ
ім. М. Данканича»

24.11.2021

Урок-семінар «Успішна
самопрезентація – запорука
працевлаштування»

Зустріч з представниками Іршавської районної філії
Закарпатського обласного центру зайнятості та
роботодавцями

Здобувачі освіти, представники РЦЗ,
роботодавці

ДПТНЗ «Білківський професійний
аграрний ліцей»

24.11.2021

Профорієнтаційний тренінг з
учнями ЗЗСО «Моя майбутня
професія»

Ознайомлення з робітничими професіями, їх
популяризація та реклама

Психолог, здобувачі освіти, учні ЗЗСО ВПУ № 34 м. Виноградів

24.11.2021

Майстер-клас «Я роблю це
так»

Обмін кращим педагогічним досвідом майстра
виробничого навчання Гочинець М.М.

Здобувачі освіти та учні ЗЗСО

ВПУ № 34 м. Виноградів

24.11.2021

День відкритих дверей

Профорієнтаційний захід у формі квесту для розвитку
інтересу до робітничих професій

Садок № 9, ЗЗСО № 8, учнівське
самоврядування ЗП(ПТ)О

Центр кар’єри ВПУ № 34
м. Виноградів

24.11.2021

Зустріч з представниками
Ужгородського міського
центру зайнятості та
управлінням Держпраці

Ознайомлення здобувачів освіти з умовами відкриття
власної справи, офіційного працевлаштування,
нормативно-правовими документами

Учнівський та педагогічний колективи Ужгородське вище комерційне
училище КНТЕУ

24.11.2021

Виховна година «Історія
створення та сьогодення
Хустського професійного
ліцею»

Ознайомлення здобувачів з традиціями та історією
профтехосвіти та ліцею

Здобувачі освіти, адміністрація ліцею Хустський професійний ліцей

25.11.2021

Відкритий урок майстра
виробничого навчання
Катран К.В.

Упровадження кращого педагогічного досвіду

Здобувачі освіти з професії кухар,
кондитер

Берегівський професійний ліцей
сфери послуг

25.11.2021

Конкурс професійної
Підвищення престижу робітничих професій створення
майстерності серед здобувачів майданчику для співпраці майстра виробничого
освіти (професія: слюсарнавчання та здобувача освіти закладу освіти
електрик з ремонту
електроустаткування,
електромонтажник з
освітлення та освітлювальних
мереж)

Здобувачі освіти ІІ курсу ЗП(ПТ)О

Міжгірський професійний ліцей

25.11.2021

Свято для ветеранів
професійно-технічної освіти

Показ відеороликів про історію та розвиток
профтехосвіти, досягнення закладу освіти

Ветерани праці, здобувачі освіти

Хустський професійний ліцей

25.11.2021

Конкурс професійної
майстерності з професії
слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів,
рихтувальник кузовів

Визначення кращого
претендента на звання «Кращий за професією»
з метою підвищення мотивації до навчання в інших
здобувачів освіти

Здобувачі освіти ІІ курсу

Міжгірський професійний ліцей

25.11.2021

Телеміст «Ринок праці:
сьогодення та майбутнє»

Ознайомлення з актуальними вакансіями регіонального Перечинська районна філія
ринку праці, розвиток професійної кар’єри здобувачів Закарпатського обласного центру
освіти
зайнятості, роботодавці, учні ліцею

25.11.2021

«Хочу, вмію, можу»

Серія майстер-класів з професій

Майстри виробничого навчання, учні ВПУ № 3 м. Мукачево

25.11.2021

Зустріч з роботодавцями
«Вчимося, практикуємося,
працевлаштовуємося»

Ознайомлення з профільними підприємствами міста та
області, умовами роботи та працевлаштування

Здобувачі освіти училища, потенційні Ужгородське вище комерційне
роботодавці
училище КНТЕУ

25.11.2021

Конкурс професійної
майстерності «Кращий за
професією»

Конкурс серед здобувачів освіти на звання «Кращий за
професією»

Здобувачі освіти, журі конкурсу

ПТУ № 33 смт Великий Березний

25.11.2021

Круглий стіл «Ринок праці:
виклики сьогодення та
перспективи»

Популяризація робітничих професій. Розширення
перспектив працевлаштування випускників ліцею,
налагодження співпраці з роботодавцями, органами
місцевого самоврядування та соціальними партнерами

Адміністрація ліцею, запрошені
голови ОТГ, роботодавці, соціальні
партнери

Свалявський професійний
будівельний ліцей

25.11.2021

Ярмарок вакансій «Будуй
кар’єру в Україні»

Планування професійного розвитку та кар’єри
здобувачів освіти

Адміністрація, здобувачі освіти,
роботодавці, Мукачівський
міськрайонний центр зайнятості

ДПТНЗ «Мукачівський ПАЛ імені
М.Данканича»

25.11.2021

Флешмоб «Живи
Популяризація професійно-технічної освіти серед
профтехосвітою: сьогодні бути молоді
робітником – це престижно,
бо….»

Здобувачі освіти ліцею

Хустський професійний ліцей

Перечинський професійний ліцей

25.11.2021

Семінар-тренінг професійного
спрямування для учнів
випускних груп «Мій
професійний портрет»

Визначення своїх сильних і слабких сторін та
Здобувачі освіти ІІІ курсу ЗП(ПТ)О
можливих шляхів самовдосконалення (особистий SWOTаналіз як фахівця). Створення власного «Портрету професіонала/професіоналки», огляд цілей, складання
плану професійного розвитку

Центр карꞌєри Міжгірського
професійного ліцею

25.11.2021

Майстер-клас майстра
виробничого навчання
Петричко О.В. на тему
«Червоний оксамит»

Упровадження та застосування нових технологій у
процесі приготування кондитерських виробів

Здобувачі освіти з професії пекар,
кондитер, майстер виробничого
навчання Петричко О.В.

Берегівський професійний ліцей
сфери послуг

26.11.2021

Круглий стіл з
роботодавцями на тему:
«Вибір професії – важливий
крок у житті»

Обговорення важливості здобуття освіти з
робітничих професій, їх потреба на регіональному
ринку праці

Представники
підприємств ТГ«Сандерс ЛТД
Виногра-дів», «Платті
Юкрейн» «ПРАТ
Гроно-текс»,
«Джентерм України»,
представники бізнесу на закладу
освіти

ВПУ № 34 м. Виноградів

26.11.2021

«НАМ – 75!»

Відзначення 75–ти річчя з дня заснування закладу освіти. Місцеві ЗМІ, здобувачі освіти,
Популяризація професійної освіти у регіоні,
колектив та ветерани училища
демонстрація досягнень ліцею

26.11.2021

Демонстрація відеопрезентації Популяризація професій, затребуваних на
професійних досягнень
регіональному ринку праці
випускників, висвітлених на
YouTube каналі закладу освіти

26.11.2021

Свалявський професійний
будівельний ліцей

Учасники освітнього процесу

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО»

Навчально-практична
конференція «Інноваційні
технології як засіб
вдосконалення освітнього
процесу»

Аналіз тенденцій розвитку галузей АПК, обслуговування Учасники освітнього процесу,
автомобільної техніки, енергозберігаючих технологій,
роботодавці
альтернативних джерел енергії, інновацій в роботі
закладів ресторанного бізнесу

ДПТНЗ «Мукачівський ПАЛ імені
М. Данканича»

26.11.2021

Демонстрація відеоролику
«Ярмарок професій»

Відеорозповідь для учнів ЗЗСО про робітничі професії, їх Учні випускних класів ЗЗСО
важливість та значення у повсякденному житті
Перечинського району

Перечинський професійний ліцей

22.11.2021

Форум лідерів учнівського
самоврядування закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти Запорізької
області
Тема: «Особливості
формування ціннісної
орієнтації учнівської молоді»

Популяризація професійної освіти Запорізької області

Департамент освіти і науки
Запорізької облдержадміністрації,
Науково-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Запорізькій області, педагогічні
працівники, учнівська молодь
ЗП(ПТ)О, ЗЗСО

Сервіс для проведення
відеоконференцій та онлайнзустрічей Zoom.
Захід транслюватиметься на
офіційній сторінці НМЦ ПТО у
Запорізькій області та інших
доступних мережах
інформування

23.11.2021

Майстер-клас з професії
«Кухар», «Кондитер»,
«Швачка»

Показати привабливість професії

Науково-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Запорізькій області, педагогічні
працівники, учнівська молодь
ЗП(ПТ)О, ЗЗСО

Сервіс для проведення
відеоконференцій та онлайнзустрічей Zoom.
Захід транслюватиметься на
офіційній сторінці НМЦ ПТО у
Запорізькій області та інших
доступних мережах
інформування

24.11.2021

Майстер-клас з професії
«Маляр. Штукатур»

Показати привабливість професії

Науково-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Запорізькій області, педагогічні
працівники, учнівська молодь
ЗП(ПТ)О, ЗЗСО

Сервіс для проведення
відеоконференцій та онлайнзустрічей Zoom.
Захід транслюватиметься на
офіційній сторінці НМЦ ПТО у
Запорізькій області та інших
доступних мережах
інформування

25.11.2021

Open Space «Професійна освіта Професійне становлення, активізація лідерських
– горизонти можливостей»
якостей, мотивація до розвитку, обмін досвідом та
отримання нових знань

Лідери учнівського самоврядування,
заступники директорів з виховної
роботи, відповідальні за роботу
учнівського самоврядування закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти Запорізької області, Науковометодичний центр професійнотехнічної освіти у Запорізькій області

Сервіс для проведення
відеоконференцій та онлайнзустрічей Zoom.
Захід транслюватиметься на
офіційній сторінці НМЦ ПТО у
Запорізькій області та інших
доступних мережах
інформування

Запорізька область

26.11.2021

Челендж «Мій вибір»

Популяризація закладів професійної (професійнотехнічної) освіти Запорізької області

Науково-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Запорізькій області, педагогічні
працівники, учнівська молодь
ЗП(ПТ)О

Сервіс для проведення
відеоконференцій та онлайнзустрічей Zoom.
Захід транслюватиметься на
офіційній сторінці НМЦ ПТО у
Запорізькій області та інших
доступних мережах
інформування

24.11.2021

Як визначити свої професійні
можливості

Психологічний тренінг « Як визначити свої професійні
Практичний психолог
можливості, щоб відповідати вимогам обраної професії

ВПУ СОТ

25.11.2021

Вдосконалення
професійної майстерності

Проведення майстрів класів майстрами виробничого
навчання

Майстри виробничого навчання

ВПУ СОТ

24.11.2021

Ярмарка професій

Презентація професій закладу

Випускники шкіл територіальної
громади, представники косівського
ТЦЗ

Кутський професійний ліцей

22.11.2021

Конкурс на краще
представлення професії
(підготовка презентацій,
відеороликів)

Креативне представлення професій, поширення роликів- Учні закладу освіти
переможців у соцмережах

22.11.2021

Конкурс фахової майстерності Змагання учнів у виконанні конкурсних завдань
з професії «Столяр. Верстатник
деревообробних верстатів»

Учні професії «Столяр. Верстатник
ВХПУ № 3 м. Івано-Франківська
деревообробних верстатів», майстри
виробничого навчання

23.11.2021

Конкурс фахової майстерності Змагання учнів у виконанні конкурсних завдань
з професії «Різьбяр по дереву і
бересту»

Учні професії «різьбяр по дереву і
бересту», майстри виробничого
навчання

24.11.2021

Конкурс фахової майстерності Змагання учнів у виконанні конкурсних завдань
з професії «Виконавець
художньо-оформлювальних
робіт»

Учні професії «Виконавець художньо- ВХПУ № 3 м. Івано-Франківська
оформлювальних робіт», майстри
виробничого навчання

24.11.2021

Екскурсія здобувачів освіти І
курсу навчання на
виробництво

Ознайомлення з виробничим процесом

Ігор Петрівський

25.11.2021

Репортаж Надвірнянської ТРК
з метою популяризації
професійної освіти

Відеозйомка з навчальних кабінетів, майстерень,
гуртожитку

22.11.2021

Екскурсія на будівельне
підприємство

Ознайомлення з технологіями будівництва

І курс, майстри виробничого
навчання

Івано-Франківський професійний
будівельний ліцей

24.11.2021

Майстер клас з професії
«Кравець»

Пошиття коктельної сукні трансформер

Випускники шкіл м. Коломиї,
телерадіокомпанія «НТК»

Коломийський професійний
ліцей сфери послуг

25.11.2021

Майстер клас з професії
«Перукар»

Зачіска у вечірньому стилі

Випускники шкіл м. Коломиї,
телерадіокомпанія «НТК»

Коломийський професійний
ліцей сфери послуг

25.11.2021

Майстер клас з професії
«Продавець непродовольчих
товарів»

Оформлення новорічних подарунків

Випускники шкіл м. Коломиї,
телерадіокомпанія «НТК»

Коломийський професійний
ліцей сфери послуг

25.11.2021

Майстер клас з професії
«Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування»

Реверсивне під'єднання асинхронного двигуна

Випускники шкіл м. Коломиї,
телерадіоком-панія «НТК»

Коломийський професійний
ліцей сфери послуг

23.11.2021

Практичний тренінг «Активна
молодь на ринку праці»

Моделювання роботи малого підприємства сфери
послуг

Учні випускних груп

Центр професійно-технічної
освіти №1 м. Івано-Франківська

24.11.2021

Віртуальний показ колекцій
одягу театр-студії
художнього дизайну «Стиль і
мода»

Демонстрація колекцій одягу виготовлених учнями
Центру

Моделі театр-студії
Центр професійно-технічної
художнього дизайну «Стиль і мода» освіти №1 м. Івано-Франківська

25.11.2021

Семінар «Інновації в текстилі
та модна індустрія»

Ознайомлення та практичне використання новітніх
матеріалів

Майстри виробничого навчання
швейної галузі закладу

Центр професійно-технічної
освіти №1 м. Івано-Франківська

24.11.2021

Відео-інтерв'ю «Як я уявляю
професії і працю»

Популяризація професій серед учнів шкіл та ліцею

Учні ліцею та шкіл

Отинійський професійний ліцей
енергетичних технологій

24.11.2021

Віртуальна екскурсія «Світ с/г
техніки»

Презентація сучасної аграрної техніки

Учні ліцеїв та гімназій

Коршівський професійний
аграрний ліцей
Google Meet, Facebook, Instagram

25.11.2021

Квест «Check»

Визначення і усунення несправності автомобіля за
допомогою комп’ютерної діагностики

Учні ліцеїв та гімназій Коршівської
ОТГ

Коршівський професійний
аграрний ліцей
Google Meet,
Facebook, Instagram,

Івано-Франківська область

ВХПУ № 3 м. Івано-Франківська,
соціальні мережі (Youtube,
Facebook, Instagram)

ВХПУ № 3 м. Івано-Франківська

Надвірнянське професійнотехнічне училище № 11
Надвірнянське професійнотехнічне училище № 11

23.11.2021

Майстер-клас «Застосування
сучасних електромонтажних
інструментів»

25.11.2021р. Круглий стіл «Інформаційна
безпека в соціальних
мережах»

Використання сучасного інструменту при виконанні
електромонтажних робіт

Здобувачі професійної (професійно- Вище професійне училище №13
технічної) освіти
м. Івано-Франківська

Як отримати достовірну інформацію при пошуку
необхідних матеріалів в інтернеті і соцмережах

Здобувачі професійної (професійно- Вище професійне училище №13
технічної) освіти
м. Івано-Франківська

Популяризація професії

26.11.2021

Майстер-клас з професії
"Електрозварник ручного
зварювання", присвячений
Дню народження Бориса
Патона

Бордакевич Б.Ф.
Групи ЕКЗ-1, ЕКЗ-2

Івано-Франківський професійний
політехнічний ліцей

26.11.2021

Урок-конференція в рамках
Важливість передачі інформації у сучасному суспільстві. Перхулин М.Ф.
Всесвітнього дня інформації та
Герасимович С.П.
інформаційних технологій
Учні груп
"Інформаційний простір
людини"

Івано-Франківський професійний
політехнічний ліцей

22.11.2021

«Професійна освіта в Україні та Круглий стіл. Перегляд та обговорення відеоматеріалів
за кордоном»
що знаходяться у вільному доступі в мережі інтернет.

Войнилівський професійний
ліцей

22.11.2021

Професійний форум
Популяризація послуг професійної (професійно«Навчально-практичні центри: технічної) освіти регіону серед дорослого населення
нові горизонти і нові
можливості підготовки
дорослого населення»

22.11.2021

Творча майстерня «Моя
професія у житті»
(будівельний напрям)

Проведення майстер-класів, ворк-шопів здобувачами
НМК ПТО у Київській області, заклади Онлайн-зустріч
професійної освіти та майстрами виробничого навчання П(ПТ)О, учні закладів загальної
з метою використання навичок певної професії у
середньої освіти, доросле населення
повсякденному житті

22.11.2021

Творча майстерня «Моя
професія у житті»
(електротехнічний напрям)

Проведення майстер-класів, ворк-шопів здобувачами
НМК ПТО у Київській області, заклади Онлайн-зустріч
професійної освіти та майстрами виробничого навчання П(ПТ)О, учні закладів загальної
з метою використання навичок певної професії у
середньої освіти, доросле населення
повсякденному житті

23.11.2021

Телеміст між професійною
освітою Київщини та
Тернопільщини «Об’єднані
єдиною метою»

Знайомство з професійною освітою західного та
центрального регіонів

23.11.2021

Презентація електронного
посібника «Шкільне
харчування»

Знайомство закладів загальної середньої освіти регіону НМК ПТО у Київській області, заклади Онлайн-презентація
з технологією приготування страв у шкільних їдальнях за П(ПТ)О Київщини, заклади загальної
рецептур-ником Є.Клопотенка. Зміст посібника
середньої освіти
складають майстер-класи, створені педагогами та
здобувачами освіти закладів П(ПТ)О Київщини

23.11.2021

Лідерський челендж
«ХочешМожешDoIt»

Ініціативи лідерів учнівського самоврядування ЗП(ПТ)О з НМК ПТО у Київській області, лідери
метою популяризації робітничих професій серед молоді учнівського самоврядування,
та незайнятого населення
здобувачі професійної освіти, учні
закладів загальної середньої освіти

24.11.2021

Практикум «Підвищення
Вироблення практичних навичок у педагогічних
цифрової культури
працівників закладів професійної (професійнопедагогічних працівників
технічної) освіти у сфері цифрової культури
закладів професійної
(професійно-технічної) освіти»

Науковці Інституту професійноОнлайн-практикум
технічної освіти, педпрацівники НМК
ПТО у Київській області,

24.11.2021

Презентація результатів
обласного проєкту «Україна
аграрна» (І частина)

НМК ПТО у Київській області,
педагогічні працівники та здобувачі
професійної освіти регіону, учні
закладів загальної середньої освіти,
доросле населення

25.11.2021

Круглий стіл, присвячений
Популяризація співпраці ЗП(ПТ)О з науковими
реалізації експерименту
установами у сфері освіти, ознайомлення з
регіонального рівня за темою: педагогічними інноваціями
«Забезпечення якості
майбутніх фахівців
електротехнічного профілю в
навчально-практичних центрах
закладів професійної
(професійно-технічної) освіти»

Викладачі та майстри виробничого
навчання, дирекція.

Київська область

Популяризація професій сфери громадського
харчування через роботу учнівсько-педагогічних
колективів ЗП(ПТ)О Київщини в обласному проекті
професійного спрямування: підготовка, дослідження,
практичне відтворення

НМК ПТО у Київській області, заклади Онлайн-зустріч
П(ПТ)О, обласний та регіональні
центри зайнятості, роботодавці,
доросле населення

НМК ПТО у Київській області, заклади Онлайн-зустріч
П(ПТ)О Київщини, НМЦ ПТО у
Тернопільській області, заклади
П(ПТ)О Тернопільщини

Онлайн-зустріч

Онлайн-презентація
відеороликів

ДЗВО «Університет менеджменту
Круглий стіл у форматі онлайн
освіти» НАПН України, НМК ПТО у
Київській області, ДПТНЗ «ПереяславХмельницький центр професійнотехнічної освіти»

25.11.2021

Творча майстерня «Моя
професія у житті» (напрям
«Сфера послуг»)

Проведення майстер-класів, ворк-шопів здобувачами
НМК ПТО у Київській області, заклади Онлайн-зустріч
професійної освіти та майстрами виробничого навчання П(ПТ)О,учні закладів загальної
з метою використання навичок певної професії у
середньої освіти, доросле населення
повсякденному житті

25.11.2021

Презентація результатів
обласного проєкту «Україна
аграрна» (ІІ частина)

Популяризація професій сфери громадського
харчування через роботу учнівсько-педагогічних
колективів ЗП(ПТ)О Київщини в обласному проекті
професійного спрямування: підготовка, дослідження,
практичне відтворення

НМК ПТО у Київській області,
педагогічні працівники та здобувачі
професійної освіти регіону, учні
закладів загальної середньої освіти,
доросле населення

26.11.2021

Професійний брендинг «Моя
професія – моє майбутнє»

Популяризація робітничих професій, за якими
здійснюється підготовка у закладах професійної освіти
Київської області

НМК ПТО у Київській області, заклади Формат – онлайн-презентація
П(ПТ)О,учні закладів загальної
відеороликів та виставок
середньої освіти, доросле населення

26.11.2021

Круглий стіл за результатами
тижня професійної освіти у
Київській області

Підведення підсумків проведених заходів, накреслення НМК ПТО у Київській області, заклади Формат – онлайн
векторів майбутньої роботи з популяризації та
П(ПТ)О
створення позитивного іміджу професійної освіти в
ЗП(ПТ)О Київської
області

Упродовж
тижня
професійної освіти
(22-26
листопада
2021 року)

Онлайн-конкурси:
Стимулювання педпрацівників та здобувачів
НМК ПТО у Київській області, заклади Формат – онлайн
«Найкреативніший відгук про професійної освіти до участі у тижні професійної освіти, П(ПТ)О
захід тижня професійної
популяризації останньої
освіти»
«Найактивніший вболівальник
професійної освіти»
«Найцікавіщий захід тижня
професійної освіти»

Онлайн-презентація
відеороликів

Луганська область
22-26.11.2021 Моніторинг «Професійне
самовизначення»

Анкетування та діагностування учнів випускних класів
ЗЗСО щодо вивчення рівня готовності до вибору
успішної професії та входження в ринок праці по
завершенню навчання

Учні випускників класів ЗЗСО

Онлайн

Протягом
Година спілкування «Прагніть
тижня (за
досягнути успіху!»
домовленістю
із ЗЗСО
відповідно до
часу
проведення
годин
спілкування у
випускних
класах)

Ознайомлення учнів випускних класів ЗЗСО зі світом
робітничих професій, їх рейтингом на регіональному
ринку праці, особливостями кожної з них з метою
сприяння професійному самовизначенню

Учні випускників класів ЗЗСО

Онлайн (проводять заклади
П(ПТ)О за розробленим
сценарієм)

22.11.2021

Перегляд фільму «Ринок
сучасних професій»

22.11.2021

Зустріч із представниками
Віртуальна зустріч із представниками різних професій
робітничих професій «Молоді (слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,
про професію»
перукар, кухар, кравець,
№ 01/05/02-04/03765
від 04.11.2021

23.11.2021

Презентація регіонального
профорієнтаційного хабу та
Ютуб-каналу «Маю плани на
майбутнє...»

Віртуальний екскурс по новим профорієнтаційним
Учні випускників класів ЗЗСО,
ресурсам НМЦ ПТО у Луганській області для професійної здобувачі освіти ЗП(ПТ)О та інші
орієнтації та популяризації професійної освіти регіону зацікавлені особи

Онлайн

24.11.2021

Віртуальний екскурс
закладами професійної
(професійно-технічної) освіти
Луганської області
«Портфоліо робітничих
професій»
Психологічний тренінг «Як
визначити свої професійні
можливості, щоб відповідати
вимогам обраної професії»

Вебінар з оглядом обласної мережі закладів
професійної (професійно-технічної) освіти,
ознайомлення з професіями, за якими ведеться
підготовки, умовами навчання, освітнім процесом тощо

Учні випускників класів ЗЗСО,
незайняте доросле населення,
зацікавлені особи

Онлайн

Тренінг від практичного психолога щодо визначення
рівня індивідуальних професійних можливостей та
професійної спрямованості, визначення шляхів
професійного зростання та розуміння власного
професійного «Я»

Учні випускників класів ЗЗСО,
здобувачі освіти ЗП(ПТ)О, незайняте
доросле населення, зацікавлені
особи

Онлайн

24.11.2021

Демонстрація відеоролика від Луганського обласного
Учні випускників класів ЗЗСО,
центру зайнятості про особливості робітничих професій здобувачі освіти ЗП(ПТ)О та інші
та їх переваги для професійного розвитку та зростання
зацікавлені особи
Учні випускників класів ЗЗСО,
здобувачі освіти ЗП(ПТ)О та іти
зацікавлені особи

Онлайн

Онлайн

25.11.2021

Онлайн зустріч із
роботодавцями та
соціальними партнерами
професійної освіти Луганської
області «Вимоги сучасного
ринку праці до робітничих
кадрів»

26.11.2021

Конференція в режимі онлайн із запрошеними
роботодавцями та соціальними партнерами щодо
обговорення питань стану сучасної професійної освіти,
вимог до конкурентоспроможних робітничих кадрів,
проблем працевлаштування та професійного розвитку

Здобувачі освіти та представники
ЗП(ПТ)О, роботодавці регіону (за
згодою)

Онлайн

Профорієнтаційний урок від
Урок професійної орієнтації для майбутніх
спеціалісту Луганського
кваліфікованих робітників щодо професійного
обласного центру зайнятості становлення
«Як стати класним фахівцем?»

Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О та інші
зацікавлені особи

Онлайн

22.11.2021
26.11.2021

8шагІ-урок «Створюємо
профорієнтаційні
Промо-ролики»

Онлайн зустрічі по створенню інформаційних
відеороликів та їх демонстрація з метою популяризації
професійної освіти регіону

Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О та інші
зацікавлені особи

Онлайн

23.11.2021

I етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності « WorldSkills
Ukraine»

Зварювальні роботи

Учні 23 закладів ПТО

Міжрегіональне вище
професійне училище
автомобільного транспорту та
будівництва

26.11.2021

I етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності « WorldSkills
Ukraine»

Перукарське мистецтво

Учні 11 закладів ПТО

Львівське вище професійне
училище побутового
обслуговування

29.11.2021

I етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності « WorldSkills
Ukraine»

Технології моди

22.11.2021

Майстер-клас "Монтаж
освітлювальних
електропроводок у
гуртожитку"

Майстер-клас з монтажу освітлювальних
електропроводок. Ознайомлення з професією
"Електромонтер"

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні ліцею

Бориславський професійний
ліцей

22.11.2021

«Вимоги сучасного ринку
праці до підготовки
конкурентно спроможних
фахівців»

Круглий стіл за участі роботодавців та працівників
Центру зайнятості

Роботодавці, представник служби
зайнятості, працівник та учні ліцею,
учні закладів загальної середньої
освіти

Жидачівський професійний ліцей

22.11.2021

Тиждень самовизначення з
професії "Кухар"

Вдосконалити набуті знання і навики з професії "Кухар"
та її популяризація серед майбутніх учнів

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні ліцею

Золочівський професійний ліцей

22.11.2021

Презентація проморолика
закладу освіти - ДПТНЗ
"Львівське вище професійне
училище комп'ютерних
технологій та будівництва"
(онлайн)

Популяризація закладу освіти та профорієнтація серед
молоді

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ДПТНЗ «Львівське вище
професійне училище
комп’ютерних технологій та
будівництва»

22.11.2021

Арт-інсталяція сервірування
столу "Романтика для двох"

Демонстрація умінь та навиків майбутніх офіціантів

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ДНЗ "Львівське вище професійне
училище торгівлі та сфери
послуг"

22.11.2021

Залізниця - основний
стратегічний об'єкт
транспортної інфраструктури

Презентація професій: майстер-класи, круглі столи із
спеціальностей залізничного напряму

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ДНЗ "Львівське міжрегіональне
вище професійне училище
залізничного транспорту"

22.11.2021

Показова майстерка з
різьблення яворівською та
трьохгранною видами різьби

Демонстрування поетапного виконання різьбленого
виробу в різних техніках

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ДНЗ «Художнє професійнотехнічне училище
Й.П. Станька»

23.11.2021

майстерка "Монотипія"

Демонстрування виконання творчих робіт в техніці
монотипії

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні закл.

ДНЗ «Художнє ПТУ
ім. Й.П. Станька»

24.11.2021

Виставка колекцій
"Пастижерних виробів" та
дефіле сучасних модних
стрижок (професія "Перукармодельєр")

Показ важливих переваг відповідних професій

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ВПУ № 29 м. Львова

24.11.2021

Майстер-класи з професій
"Помічник бурильника
експлуатаційного та
розвідувального буріння на
нафту й газ",
"Електрогазозварник",
"Оператор з обробки
інформації та програмного
забезпечення"

Демонстрація можливостей робітничих професій

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ВПУ №35 м. Стрия

Львівська область

Львівське вище професійне
училище технологій та сервісу

ім.

24.11.2021

Конкурс Кращий водій серед Проведення конкурсів фахової майстерності
учнів-здобувачів професій "
Тракторист-машиніст с/г виробва", "Слюсар з ремонту с/г
машин та устаткування" ,
"Водій автотранспортних
засобів", "Слюсар з ремонту
колісних т/з", "Тракторист
машиніст с/г) виробництва. )

Учні закладів загальної середньої
освіти працівники та учні ліцею

Жидачівський професійний ліцей

24.11.2021

Майстер -клас з професії
"Монтажник гіпсокартонних
конструкцій", "Монтаж
підвісної стелі серії D-113

Вивчення технології монтажу стелі на металевому
каркасі

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ДНЗ"Львівське вище професійне
училище дизайну та будівництва"

24.11.2021

Майстер-клас з приготування
нарізних тістечок з
дзеркальною глазурю
(професія "Кондитер")

Демонстрація практичних навиків з використання
креативних технологій

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ДНЗ"Львівське вище професійне
училище торгівлі та сфери
послуг"

24.11.2021

День кравецтва: "Розробка та
створення моделей одягу для
конкурсів професійної
майстерності"

Семінар, обмін досвідом та популяризація швейного
профілю

Учні закладів загальної середньої
освіти, працівник та учні центру

Міжрегіональний центр
професійно-технічної освіти
художнього моделювання та
дизайну м.Львова

24.11.2021

Конкурс професійної
майстерності серед учнів з
професії "Слюсар з ремонту
колісних транспортних
засобів"

І-тур -тестові завдання, ІІ-тур-практичне завдання " ТО
автомобіля"

Учні 2-3 курсу

ДНЗ"Погірцівське вище
професійне училище"

25.11.2021

Майстер-клас "Створення
схеми комп'ютерної мережі
засобами MS Visio"

Створити схему комп'ютерної мережі

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ВПУ №19 м.Дрогобича

25.11.2021

Конкур малюнків, створених у Для самовдосконалення та підвищення престижу
графічному редакторі
професії "Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення"

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ВПУ №29 м.Львова

25.11.2021

Гастрофестиваль " Круасан VS
Рогалик"

Чемпіонат з рухливих забав "Веселий рогалик";
Музрелакс ВІА "Первоцвіт" "Галицькі музичні
смаколики".

Учні та пед.працівн. Відділення
олімпійського комітету України у
Львівській області, ВІА "Первоцвіт"

ДНЗ «Львівське вище професійне
училище харчових технологій»

25.11.2021

майстер-клас"Малюнки на
каві"

Демонстрація умінь та навиків

учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

25.11.2021

Круглий стіл "Як успішно
пройти співбесіду із
роботодавцем"

Рекомендації , як справити на роботодавця хороше
враження про себе та обігравання моделей співбесід із
потенційним роботодавцем.

учні закладів загальної середньої
освіти працівники та учні ліцею

ДНЗ"Львівське вище професійне
училище торгівлі та сфери
послуг"
ДПТНЗ "Новороздільський
професійний ліцей будівництва
та побуту"

25.11.2021

Проведення конкурсів фахової З метою підвищення якості професійної майстерності,
майстерності за професіями. посилення інтересу до поглибленого вивчення
предметів професійно-теоретичної підготовки і
оволодіння навичками трудових прийомів, підняття
престижу робітничих професій серед молоді

Захід організовується для учасників
освітнього процесу шкіл району.

ДНЗ «Новояворівське вище
професійне училище»

25.11.2021

Майстер-клас з професії
Популяризація професій професійної(професійно"Слюсар з ремонту с/г машин" технічної) освіти серед молоді
"Погляд у професійне
майбутнє

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні ліцею

Олеський професійний ліцей

25.11.2021

Екскурсія, майстер-клас

Ознайомлення учнів з історією розвитку друкарства,
майстер-клас з виготовлення друкарських відбитків та
блокнотів

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні училища

ДНЗ «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова»

26.11.2021

Майстер-клас Кібербезпека

Майстер-клас ознайомлення з професією "Оператор
комп’ютерного набору" та демонстрація спеціальних
комп’ютерних програм

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні ліцею

Бориславський професійний
ліцей

26.11.2021

Світ фермерства

Екскурсії у сучасні фермерські господарства

Учні закладів загальної середньої
освіти та учні ліцею

Жидачівський професійний ліцей

26.11.2021

Профорієнтаційний
фотопроєкт "Вибір професії вибір майбутнього"

Презентувати особливості професій сфери послуг через Учні коледжу професій сфери послуг, Львівський професійний коледж
жанр фотографії, формувати позитивний імідж професій учні закладів загальної середньої
готельно-туристичного та
кухар, кондитер, офіціант, бармен, адміністратор
освіти
ресторанного сервісу

Миколаївська область

З 01
листопада
2021 року до
22 квітня 2022
року

26-27
листопада
2021 року

Конкурс-челендж
«Професійна освіта
Миколаївщини – країна
можливостей»

Організаторами конкурсу є департамент освіти і науки
Миколаївської обласної державної адміністрації,
Навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Миколаївській області.
Конкурс проводиться у два етапи.
Метою Конкурсу є: стимулювання творчого
самовдосконалення учнівської молоді; формування
внутрішньої готовності до самостійної та усвідомленої
побудови свого професійного життєвого шляху;
підвищення інтересу до оволодіння професією;
популяризація серед молоді робітничих професій

Розвиток державноприватного партнерства в
системі професійної
(професійно-технічної) освіти

Інтерв’ю із Комісаровою Л.О, заступником директора
департаменту освіти і науки облдержадміністрації та
Бурковцем С.В., директором Товариства з обмеженою
відповідальністю «Югсудоремонт»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти Миколаївської області

Соціальні мережі

Канал «Суспільне Миколаїв»

23 листопада І етап Всеукраїнського
2021 року конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine» у Миколаївській
області

Компетенція «Перукарське мистецтво»

Здобувачі освіти закладів вищої,
професійної (професійно-технічної)
освіти Миколаївської області

Миколаївська філія Київського
національного університету
культури і мистецтв

23 листопада І етап Всеукраїнського
2021 року конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine» у Миколаївській
області

Компетенція «Електромонтажні роботи»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти Миколаївської області

Вище професійне училище № 21
м. Миколаєва

24 листопада Конкурс професійної
2021 року майстерності серед майстрів
виробничого навчання
закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Миколаївської області (за
ініціативи роботодавців)

Компетенція «Зварювальні роботи»

Майстри виробничого навчання
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти Миколаївської
області

Державний навчальний заклад
«Южноукраїнський професійний
ліцей»

25 листопада І етап Всеукраїнського
2021 року конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine» у Миколаївській
області

Компетенція «Технології моди»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти Миколаївської області

Вознесенський професійний
аграрний ліцей

26 листопада Екскурсія «Державно-приватне Знайомство учнів із структурою та діяльністю Товариства
2021 року партнерство в системі
з обмеженою відповідальністю «Югсудоремонт»
професійної (професійнотехнічної) освіти
Миколаївської області»

Учні Державного навчального
Товариство з обмеженою
закладу «Южноукраїнський
відповідальністю
професійний ліцей», Миколаївського «Югсудоремонт»
професійного машинобудівного
ліцею, Вищого професійного
училища суднобудування
м. Миколаєва, Миколаївського
професійного суднобудівного ліцею
імені Героя Радянського Союзу
В.О.Гречишникова

23.11.2021

Тренінг «Розвиток
професійної ідентичності»

Розвиток позитивного ставлення до обраної професії та Здобувачі освіти Первомайського
перспектив професійного майбутнього
району

Арбузинський професійний
аграрний ліцей

24.11.2021

Практикум «Знак якості»

Перевірка якості продуктів харчування в домашніх
умовах, знайомство із професією Лаборант хімікобактеріологічного аналізу

Арбузинський професійний
аграрний ліцей

Учні закладів загальної середньої
освіти

22-26.11.2021 Проведення майстер-класів:
Знайомство із професіями
«Професії харчової
промисловості та торгівлі»;
«Професії Вознесенського
професійного ліцею»;
«Створення образу:
декоративне плетіння та
денний макіяж»;
«Воркшоп з фотомистецтва та
підготовки контенту для
соцмереж»;
«Ексклюзивний принт на одязі
та аксесуарах»;
«Оздоблення взуття»,
«Кондитерське мистецтво.
Композиції з шоколаду»;
«Приготування коктейлів»

Учні закладів загальної середньої
освіти

Арбузинський професійний
аграрний ліцей,
Вознесенський професійний
ліцей,
Державний навчальний заклад
«Миколаївське вище професійне
училище технологій та дизайну»,
Миколаївський професійний
промисловий ліцей

24.11.2021

Презентація професій закладу Екскурсія – знайомство із Казанківським професійним
«Моя професія- мій вдалий
аграрним ліцеєм
вибір, мій життєвий успіх»

Здобувачі освіти Казанківської
територіальної громади

Казанківський професійний
аграрний ліцей

24.11.2021

Творча майстерня з нігтьової
естетики «Модний манікюр
осінь-зима 2021»

Учнівська молодь ДНЗ «МВПУТД»,
здобувачі освіти закладів загальної
середньої освіти
м. Миколаєва та Миколаївської
області

Державний навчальний заклад
«Миколаївське вище професійне
училище технологій та дизайну»

Здобувачі освіти

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти
області, соціальні мережі

Становлення та розвиток системи професійної
(професійно-технічної) освіти регіону

Учасники освітнього процесу
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації
(платформа Zoom)

Освітній марафон представлений низкою ефірів, де
презентовано діяльність закладів професійної
(професійно-технічної) освіти регіону

Заклади професійної (професійнотехнічної) освіти

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації
Офіційна сторінка Департаменту
освіти і науки в мережі Facebook,
веб сайт каналу Суспільне

Презентація матеріально-технічної бази закладів

Заклади професійної (професійнотехнічної) освіти

Сайти закладів професійної
(професійно-технічної) освіти,
сторінки соціальних мереж

Професійна орієнтація молоді

Протягом
Проведення Днів відкритих
Профорієнтаційна робота закладів освіти
2021/2022 дверей у закладах професійної
навчального (професійно-технічної) освіти
року

Одеська область
22.11.2021

Урочисте відкриття тижня
«Профтехосвіта Одещини:
історія та сьогодення»

22-26.11.2021 Освітній марафон для
майбутніх абітурієнтів та їх
батьків

22.11.2021
26.11.2021

Віртуальна екскурсія
закладами (професійнотехнічної) освіти регіону

23.11.2021

Вебінар на тему «Забезпечення Результативність використання сучасних інформаційно- Викладачі та майстри виробничого
якості професійної освіти
цифрових технологій для забезпечення якості знань та
навчання професій автомобільного та
шляхом впровадження
умінь здобувачів освіти в умовах змішаного навчання
залізничного транспорту
сучасних педагогічновиробничих технологій в
умовах змішаного навчання»

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації
НМЦ ПТО в Одеській області
(платформа Microsoft Teams)

24.11.2021

Вебінар на
тему:«Впровадження
елементів дистанційного та
змішаного навчання під час
викладання української мови
та літератури ЗП(ПТ)О: моделі,
Онлайн-форум лідерів
учнівського
самоврядування
Вебінар на тему
«Синергія

Сучасний стан організації освітнього процесу з
Викладачі суспільно-гуманітарних
елементами дистанційного та змішаного навчання;
дисциплін ЗП(ПТ)О
шляхи підвищення якості організації освітнього процесу
за участю педагогічних працівників

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації
НМЦ ПТО в Одеській області
(платформа Microsoft Teams)

Ефективне та якісне навчання лідерству в ЗП(ПТ)О

Лідери учнівського самоврядування
ЗП(ПТ)О
Одеської
області
Викладачі
та майстри
виробничого

Департамент освіти і науки
обласної
державної
Департамент
освіти і адміністрації
науки

навчання ЗП(ПТ)О з підготовки
фахівців швейного виробництва

обласної державної адміністрації
НМЦ ПТО в Одеській області
(платформа Microsoft Teams)

Викладачі та майстри виробничого
навчання професій сільського
господарства

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації
НМЦ ПТО в Одеській області
(платформа Microsoft Teams)

24.11.2021
24.11.2021

освітніх компонентів, як шлях
впровадження стандартів
нового покоління»
25.11.2021

Правовий механізм та алгоритм дій з питань
упровадження стандартів нового покоління

Вебінар на тему:
Обмін набутим досвідом викладання в умовах
«Творчість викладача та
дистанційного навчання при підготовці кваліфікованих
майстра виробничого
робітників сільського господарства
навчання – запорука фахового
рівня та педагогічної
майстерності»

25.11.2021

Флагмани розвитку системи
професійної (професійнотехнічної) освіти регіону

Вшанування пам’яті керівників закладів, які зробили
вагомий внесок у розвиток системи професійної
(професійно-технічної) освіти регіону

Заклади професійної (професійнотехнічної) освіти

26.11.2021

Вебінар на тему «Безпечне
освітнє середовище: як
розпізнати аб’юз»

Розгляд механізмів створення безпечного середовища в Заступники директорів з навчально закладі професійної освіти
виховної роботи ЗП(ПТ)О Одеської
області

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації
НМЦ ПТО в Одеській області
(платформа Microsoft Teams)

26.11.2021

Робітнича професія —
платформа для кар’єрного
зростання

Флешмоб учасників освітнього процесу з метою
підвищення престижності робітничих професій

Сайти закладів професійної
(професійно-технічної) освіти,
Офіційна сторінка Департаменту
освіти і науки в мережі Facebook

Зустріч з роботодавцем та
успішними випускниками
(Віташ Микола Сергійович,
Полтавська обл.,
Миргородський р-н, село
Попівка, ТОВ «БАТЬКІВЩИНАНИВА»)

Співпраця з роботодавцями. Можливості
Учні училища та закладів загальної
працевлаштування та кар’єрного зростання за
середньої освіти м. Миргород
професіями: «Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва», «Слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»

Професійно-технічне училище
№44 м. Миргород

Зустріч з роботодавцями
аграрного сектору
(фермерське господарство
«Династія»)

Можливості працевлаштування та кар’єрного зростання Здобувачі освіти ДПТНЗ
за професіями: «Тракторист-машиніст
«Професійний аграрний ліцей» м.
сільськогосподарського виробництва»; «Слюсар з
Кобеляки
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»

ДПТНЗ «Професійний аграрний
ліцей» м. Кобеляки

Екскурсія на підприємство
СТОВ «СКІФ»

Ознайомлення з роботою підприємства-замовника
кадрів

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації
Офіційна сторінка Департаменту
освіти і науки в мережі Facebook

Полтавська область

23.11.2021

Учні Професійно-технічного училища СТОВ «СКІФ»
№54 смт Котельва

Екскурсія з елементами
Поглиблення знань з професії «Слюсар з ремонту
майстер-класу на Полтавський сільськогосподарських машин та устаткування»
підрозділ ТОВ «Агрістар»

Учні ДНЗ «Полтавський центр
професійно-технічної освіти»

Полтавський підрозділ ТОВ
«Агрістар»

Майстер-клас онлайн
«Підготовка трактора до
роботи»

Формування знань потенційних абітурієнтів про
професію «Тракторист-машиніст
сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

ДНЗ «Полтавський центр
професійно-технічної освіти»
https://www.facebook.com/DNZP
CPTO

Екскурсія на підприємствозамовник кадрів ТОВ
«БІЛАГРО»

Ознайомлення з роботою підприємства-замовника
кадрів

Учні Професійно-технічного училища ТОВ «БІЛАГРО»
№49 с. Красногорівка

Мотиваційна зустріч з
успішними випускниками
училища

Можливості працевлаштування та кар’єрного зростання Здобувачі освіти ПрофесійноПрофесійно-технічне училище
за професією «Тракторист-машиніст
технічного училища №50 м. Карлівка №50 м. Карлівка
сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва»

Інтерв’ю з випускниками «Моє Можливості працевлаштування та кар’єрного зростання Відеоролик для користувачів
покликання – хлібороб»
за професією «Тракторист-машиніст
соціальних мереж в Інтернеті
сільськогосподарського виробництва»

Міжрегіональний Центр
професійної перепідготовки
звільнених у запас
військовослужбовців м. Хорол

День відкритих дверей

ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище»

Ознайомлення з професіями: «Бджоляр», «Садовод»,
Учні закладів загальної середньої
«Лісник», «Єгер», «Овочівник», «Квітникар» та умовами освіти та доросле населення
вступу до ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище»
Гадяцької ОТГ

«Збережи свою самобутність в Популяризація професій: «Живописець», «Килимар»;
сучасному світі», «Хочеш
«Вишивальник», «Живописець»
зробити щось унікальне?
Зроби це своїми руками»,
«Обери професію своєї мрії»

Серія мотиваційних онлайн-зустрічей Решетилівський художній
з випускниками шкіл Решетилівської професійний ліцей
ОТГ
https://www.facebook.com/1000
24878019441/posts/6006467974
41249/?d=n
https://www.instagram.com/agrar
nyi_litsey/?hl=ru

Студія дня. Професійна освіта. Інтерв’ю директора Вищого професійного училища №7
м. Кременчука на місцевому телебаченні.

Громадськість міста

Відеоролики «Моя професія –
приладист», «Оператор –
важлива професія
промисловості», «Екскурс у
професію»

Ознайомлення з професією (перероблення нафти,
Користувачі соціальних мереж в
нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування Інтернеті
магістральних трубопроводів). Реклама професії
«Оператор технологічних установок». Ознайомлення з
особливостями професій «Лаборант хімічного аналізу»,
«Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу»

https://www.youtube.com/watch
?v=ADyyW2OgnLA
Регіональний центр професійнотехнічної освіти №1
м.Кременчука
https://www.instagram.com/rcpto
1/
https://www.facebook.com/group
s/rcpto/

Майстер-клас «Відкриття воріт Поглиблення знань з професії «Електромонтер з
з розумним
ремонту та обслуговування електроустаткування»
електроприводом», зустріч з
роботодавцем ПП Василем
Манько КООПЕРАТИВ
«ЕНЕРГЕТИК»

Учні Професійно-технічного училища Професійно-технічне училище
№44 м. Миргород
№44 м. Миргород

Зустріч з приватним
підприємцем, роботодавцем,
замовником кадрів,
директором СТО Сергієм
Петренко

Співпраця з роботодавцями. Можливості
працевлаштування та кар’єрного зростання за
професією «Електрозварник ручного зварювання»

Учні Лубенського професійного
ліцею

Лубенський професійний ліцей

Екскурсія на приватне
підприємство «Saeco-сервіс»

Вивчення умов роботи електромеханіка

Учні ДНЗ «Електрорадіотехнічний
ліцей м. Полтави»

ПП «Saeco-сервіс»

Відео-презентація «Моя
професія-електромеханік»

Популяризація професії «Електромеханік»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

ДНЗ «Електрорадіотехнічний
ліцей м. Полтави»

Екскурсія на сервісні центри
«Smart-IT» та «Телелюкс»

Вивчення умов роботи підприємств

Учні ДНЗ «Електрорадіотехнічний
ліцей м. Полтави»

Сервісні центри «Smart-IT» та
«Телелюкс»

Учні ДНЗ «Електрорадіотехнічний
ліцей м. Полтави»

ДНЗ «Електрорадіотехнічний
ліцей м. Полтави»

Майстер-клас «Моя професія – Поглиблення знань учнів
електромонтер»

Відеоролик «Ми – майбутнє
Реклама професії «Електрогазозварник». Ознайомлення Користувачі соціальних мереж в
України!» Відео-презентація
з професією «Слюсар з механоскладальних робіт»
Інтернеті
«Слюсар з механоскладальних
робіт»

Професійно-технічне училище
№26 м. Кременчука
https://instagram.com/profteh26?
igshid=15zqenq3ibts9

Візуалізація Навчальнопрактичного центру сучасних
слюсарних технологій

Реклама діяльності навчально-практичного центру та
професій: «Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів», «Слюсар-ремонтник», «Слюсарінструментальник», «Слюсар з механоскладальних
робіт»
Популяризація професії «Зварник»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Професійно-технічне училище
№26 м. Кременчука
https://www.facebook.com/ptu26
kremenchuk

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Вище професійне училище №7 м.
Кременчука
https://bit.ly/3bMW4PB

Екскурсія з елементами
майстер-класу на ПОГ
«Інватех»

Співпраця з роботодавцями

Учні ДНЗ «Полтавський центр
професійно-технічної освіти»

ПОГ «Інватех»

Знайомство з підприємством,
замовником кадрів ПрАТ
«Карлівський
машинобудівний завод»

Співпраця з роботодавцями

Учні Професійно-технічного училища ПрАТ «Карлівський
№50 м. Карлівка
машинобудівний завод»

Майстер-клас «Зварювання
стикових з’єднань в положенні
PF. Метод зварювання 111»

23.11.2021

Інтерв’ю з випускниками ліцею Мотиваційні зустрічі з лідерами думок
Ярославом Бодрим та
Максимом Дзюбою

Учні ДНЗ «Полтавський
політехнічний ліцей»

ДНЗ «Полтавський політехнічний
ліцей»

«Кравець – професія творити
одяг»

Реклама професії «Кравець»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Професійно-технічне училище
№31 м. Полтава
https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100061794410984

Екскурсія на підприємствозамовників кадрів «ВЕЛС ОРГ,
ТОВ»

Співпраця з роботодавцями

Учні Професійно-технічного училища Підприємство «ВЕЛС ОРГ, ТОВ»
№44 м. Миргород

«Мистецтво створювати
красу», «Кравець – професія,
що дарує посмішки», «Юрій
Матвєєв: історія успіху
талановитого дизайнера»

Мотиваційні відеоролики. Популяризація професій:
«Кравець», «Закрійник»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Полтавський професійний ліцей
сфери послуг
https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100066522121402

Молодь диктує моду (показ
театру мод). Колекції
«Материнський оберіг» та
«Новий погляд на корсет»

Популяризація професій: «Кравець», «Закрійник»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Полтавський професійний ліцей
сфери послуг
https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100066522121402

Екскурсія до швейної
Формування знань школярів про заклад професійної
майстерні освітнього закладу (професійно-технічної) освіти
та Воркшоп «Лялька-мотанка –
сакральний оберіг»

Учні шкіл Котелевської громади

Професійно-технічне училище
№54 смт. Котельва

Майстер-клас «У світі моди»

Популяризація професій: «Швачка», «Кравець»,
«Закрійник»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Кременчуцький професійний
ліцей ім. А.С.Макаренка
https://www.facebook.com/kplma
karenka

Зустріч з роботодавцем: ТОВ
«ВОРСКЛА-МОДА»

Співпраця з роботодавцями. Вивчення умов роботи
підприємства

Учні Регіонального центру
професійно-технічної освіти м.
Зіньків

Регіональний центр професійнотехнічної освіти м. Зіньків

24.11.2021

Серія відеороликів «Моя
Популяризація професій: «Кухар», «Кондитер»,
професія – моє натхнення»,
«Офіціант», «Майстер ресторанного обслуговування»,
«Млинець і кава – смачнюча
«Адміністратор»
пара», «Мрія мого життя –
ресторан», «Обери професію –
обери майбутнє»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Регіональний центр професійнотехнічної освіти №1 м.
Кременчука
https://www.instagram.com/rcpto
1/
https://www.facebook.com/group
s/rcpto/

Відеозустріч. Професійна
майстерність наших
випускників в умовах
виробництва.
Віташ Микола Сергійович.
Полтавська обл.,
Миргородський р-н, село
Попівка, ТОВ «БАТЬКІВЩИНАНИВА»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Професійно-технічне училище
№44 м. Миргород

Онлайн майстер-класи
Популяризація професій «Кухар», «Кондитер»
«Формування хлібобулочних
виробів з дріжджового тіста»,
«Проста нарізка овочів для
приготування перших страв»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Лубенський професійний ліцей
https://www.facebook.com/lubnu
proflicey/

Творча робота «Приготування Популяризація професій «Кухар», «Кондитер»
начинок». Відео

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Професійно-технічне училище
№26 м. Кременчука
https://www.facebook.com/ptu26
kremenchuk

«Готуємо майбутніх пекарів»,
«Кулінарія – це мистецтво»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

ДНЗ «Решетилівський
професійний аграрний ліцей
імені І.Г.Боровенського»
https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100010767345092

Майстер-клас від майстра
Популяризація професії «Кондитер»
виробничого навчання
Лисенко С.В. «Палаючі серця»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Полтавський професійний ліцей
https://www.facebook.com/group
s/365291594236750

Рекламний відеоролик «Кухар, Реклама професій «Кухар», «Кондитер»
кондитер – творець. смачного і
корисного»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Полтавський професійний ліцей
https://www.facebook.com/group
s/365291594236750

Робоча майстерня «Серветка, Популяризація професії «Офіціант»
як елемент оформлення столу»

Учні закладів загальної середньої
освіти Котелевської громади

Професійно-технічне училище
№54 смт. Котельва

Майстер-клас «Приготування
виробів з тіста: піца»

Популяризація професії «Кухар»

Учні закладів загальної середньої
освіти Котелевської громади

Професійно-технічне училище
№54 смт. Котельва

Екскурсія до закладу освіти з
елементами майстер-класу
«Від навчання до роботи»

Популяризація професії «Продавець продовольчих
товарів»

Учні закладів загальної середньої
освіти м. Полтави

ДНЗ «Полтавський центр
професійно-технічної освіти»

Зустріч з випускницею Тіщенко Мотиваційні зустрічі з лідерами думок. Популяризація
Валерією Богданівною.
професій «Кухар», «Кондитер»
Майстер-клас з приготування
капкейків

Учні закладів загальної середньої
освіти
м. Зіньків

Регіональний центр професійнотехнічної освіти м. Зіньків

Майстер-клас «Вчимося
Популяризація професій «Кухар», «Кондитер»
готувати та розписувати медові
пряники»

Учні закладів загальної середньої
освіти
м. Зіньків

Регіональний центр професійнотехнічної освіти м. Зіньків

Висвітлення занять
виробничого навчання з
кулінарії та кондитерської
справи

YouTube канал майстра виробничого навчання Алли
Брічікової

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Регіональний центр професійнотехнічної освіти м. Зіньків

Свято вареників

Популяризація професії «Кухар»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Кременчуцький професійний
ліцей ім. А.С.Макаренка
https://www.facebook.com/kplma
karenka

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Вище професійне гірничобудівельне училище
https://www.facebook.com/profil
e.php?id
Регіональний центр професійнотехнічної освіти №1
м.Кременчука
https://www.instagram.com/rcpto
1/
https://www.facebook.com/group
s/rcpto/

Співпраця з роботодавцями

Відеоекскурсія навчальною лабораторією та
ознайомлення з навчальною базою для підготовки
кухарів, кондитерів

Відеоролик «Від автентичності Популяризація професій «Кухар», «Кондитер»
до сучасності»
Майстер-клас «Безпечно.
Смачно. Корисно»

Популяризація професій «Лаборант хімічного аналізу», Користувачі соціальних мереж в
«Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу»
Інтернеті

25.11.2021

25.11.2021

26.11.2021

Майстер-клас «Декоративна
штукатурка із застосуванням
мережива»

Популяризація професій «Штукатур», «Маляр»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Лубенський професійний ліцей

Рекламні відеоролики
«Будівельник — звучить
гордо!», «Будівничі країни»

Популяризація професій: «Муляр», «Маляр»,
«Штукатур», «Монтажник з монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне
аграрне училище»
facebook.com/gpal47/

Майстер-клас «Венеціанська
штукатурка «Арт-veneto»

Популяризація професії «Штукатур»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Вище професійне училище №7 м.
Кременчука
https://bit.ly/3bMW4PB

Рекламні відеоролики «Я мрію Популяризація професій: «Муляр», «Маляр»,
збудувати дім», «Я і моя
«Штукатур»
професія»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Полтавський професійний ліцей
https://www.facebook.com/group
s/365291594236750

Майстер-клас «Декорування
поверхонь»

Популяризація професії «Реставратор декоративних
штукатурок і ліпних виробів»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

ДНЗ «Полтавський центр
професійно-технічної освіти»
https://www.facebook.com/DNZP
CPTO

Конкурс професійної
майстерності серед майстрів
виробничого навчання

Очна форма з дотриманням карантинних вимог

Майстри виробничого навчання з
професії водій автотранспортних
засобів

Професійно-технічне училище
№46 с. Лазірки

Рекламні відеоролики «Водій
автотранспортних засобів»,
«Господарі доріг»

Популяризація професій: «Водій автотранспортних
засобів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів», «Машиніст крана автомобільного»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне
аграрне училище»
facebook.com/gpal47/

Екскурсія з елементами
майстер-класу на ТОВ «СанМоторс»

Співпраця з роботодавцями

Учні ДНЗ «Полтавський центр
професійно-технічної освіти»

ТОВ «Сан-Моторс»

Відеоролик «Арт простір
водія»

Популяризація професій: «Водій автотранспортних
засобів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів» категорії «В», «С», «Водій великовантажних
автомобілів БєлАЗ, САТ»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Вище професійне гірничобудівельне училище
https://www.instagram.com/v_p_
g_b_u/

Відеоролик «З повагою до Вас, Популяризація професії «Слюсар з ремонту колісних
з любов’ю до автомобіля»
транспортних засобів»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Міжрегіональний центр
професійної перепідготовки
звільнених у запас
військовослужбовців м. Хорол

Мотиваційний відеоролик
«Творимо красу своїми
руками»

Популяризація професій: «Перукар (перукармодельєр)», «Візажист», «Манікюрник»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Професійно-технічне училище
№31 м. Полтава

Рекламний відеоролик
«Творці краси і гарного
настрою»

Реклама професій «Перукар», «Візажист»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Регіональний центр професійнотехнічної освіти №1
м.Кременчука
https://www.instagram.com/rcpto
1/
https://www.facebook.com/group
s/rcpto/

Майстер-клас від роботодавця Поглиблення знань з професії «Перукар (перукарЛариси Новікової
модельєр)»

Учні Професійно-технічного училища Перукарня «Чик-Чик»
№44 м. Миргорода
м.Миргород

Семінар TM CONCEPT «Техніки Поглиблення знань з професії «Перукар (перукарфарбування»
модельєр)»

Учні ДНЗ «Електрорадіотехнічний
ліцей м. Полтави»

ДНЗ «Електрорадіотехнічний
ліцей м. Полтави»

Рекламні відеоролики
Популяризація професій: «Перукар (перукар«Візажист – творець
модельєр)», «Візажист», «Манікюрник», «Косметик»,
неповторного стилю»,
«Манікюрник», «Педикюрник»
«Перукар для наймолодших»,
«Створюю красу».
Мотиваційне відео «Мрії
збуваються!»

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Полтавський професійний ліцей
сфери послуг
https://www.facebook.com/group
s/365291594236750

Екскурсія в барбер-шоп NET
Прямий ефір. Мотиваційна зустріч з лідерами думок
HEAD/стрім успішної
випускниці Віолети Геріної (м.
Київ)

Користувачі соціальних мереж в
Інтернеті

Кременчуцький професійний
ліцей ім. А.С.Макаренка
https://www.facebook.com/kplma
karenka

Рівненська область
22.11.2021

Онлайн-флешмоб «Все є
професійна освіта!»

Презентація закладів професійної (професійноУчасники освітнього процесу
Заклади професійної
технічної) освіти області та можливостей, які дає заклад закладів професійної (професійно(професійно-технічної) освіти
професійної освіти вступнику
технічної) освіти, Навчальнометодичний центр професійнотехнічної освіти у Рівненській області

22-26.11.2021 Онлайн-челендж «Профтех –
це сучасно і круто!»

Презентація закладів професійної (професійнотехнічної) освіти області та можливостей, які дає
профтех вступнику

Учасники освітнього процесу
Заклади професійної
закладів професійної (професійно(професійно-технічної) освіти
технічної) освіти, Навчальнометодичний центр професійнотехнічної освіти у Рівненській області

23-26.11.2021 Обласний конкурс рекламних
відеороликів «Моя професія
найкраща!»

Створення якісних рекламних відеороликів,
спрямованих на популяризацію робітничих професій.

Лідери учнівського самоврядування
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

Навчально-методичний центр
естетичного виховання учнів
професійно-технічних
навчальних закладів у
Рівненській області

Презентація можливостей, які дає профтех вступнику

Випускники закладів професійної
(професійно-технічної) освіти

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти

23.11.2021

Онлайн-тест-драйв з
успішними випускниками
профтехів Рівненщини

24.11.2021

Проведення І етапу
Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine - 2021» з
компетенцій:
зварювальні роботи;
24-25.11.2021 Профі-топ від креативних
стейкхолдерів Рівненської
області

Популяризація робітничих професій, професійна
орієнтація молоді

Департамент освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації,
Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Рівненській області, Навчальнометодичний центр естетичного
Презентація навчально-практичних центрів та найкращих Педагогічні працівники закладів
практик професійної освіти Рівненської області
професійної (професійно-технічної)
освіти, здобувачі освіти,
стейкхолдери

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти

25.11.2021

Проведення урочистої
церемонії нагородження
переможців І етапу
Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine - 2021».

Популяризація робітничих професій, професійна
орієнтація молоді, вшанування переможців І етапу
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine - 2021».

Департамент освіти і науки
Автосалон «Автоград – Рівне»
Рівненської облдержадміністрації,
Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Рівненській області, Навчальнометодичний центр естетичного
виховання учнів професійнотехнічних навчальних закладів у
Рівненській області,здобувачі освіти
та педагогічні працівники закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти

26.11.2021

Проведення онлайн тренінгів
«Шість кроків до професії
мрії»

Професійна орієнтація молоді

Учнівська молодь

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти

Сумська область
24-25.11.2021 І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «\Уог1<ізкі11з
Цкгаіпе»

2226.11.2021

Проведення змагань серед здобувачів освіти закладів
професійної (професійно- технічної) освіти Сумської
області за компетенціями: «Перукарське мистецтво»,
«Технології моди», «Кладка цегли», «Зварювальні
роботи», «Слюсарні роботи», «Токарні роботи»,
«Електромантажні роботи»

День відкритих дверей центрів Презентація роботи центрів розвитку кар’єри закладів
розвитку кар’єри «Якісна
професійної (професійно- технічної) освіти Сумської
професійна освіта - успішний області
початок кар’єрного росту»

Здобувані освіти, соціальні партнери ДПТНЗ «Сумський центр
професійно- технічної освіти»,
ДНЗ «Сумське вище професійне
училище будівництва та
автотранспорту»,
ДНЗ «Сумське міжрегіональне
вище професійне училище»,
ДПТНЗ «Сумський центр
професійно- технічної ОСВІТИ 3
дизайну та сфери послуг»
Здобувані освіти, незайняте
населення, соціальні партнери,
представники органів місцевого
самоврядування

Центри розвитку кар’єри закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти Сумської області

22-26.11.2021 Відкриття центрів розвитку
професійної кар’єри

Урочисте відкриття центрів розвитку професійної
кар’єри Лебединського вищого професійного училища
лісового господарства, Глухівського вищого
професійного училища, Конотопського вищого
професійного училища, Білопільського вищого
професійного училища, проведення майстер-класів,
екскурсії по закладу

Здобувані освіти, незайняте
населення, соціальні партнери,
представники органів місцевого
самоврядування

ДПТНЗ «Лебединське вище
професійне училище лісового
господарства», ДНЗ «Глухівське
вище професійне училище»,
ДПТНЗ «Конотопське вище
професійне училище», ДНЗ
«Білопільське вище професійне
училище»

22-26.11.2021 Тиждень професій

Проведення очних або онлайн майстер-класів з
професій, екскурсій, виставок-продажів тощо

Здобувачі освіти, незайняте
населення

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти
Сумської області

22-26.11.2021 Челендж «Професія у моєму
житті»

Проведення челенджу «Професія у моєму ЖИТТІ» 3
викладенням відео у соціальні мережі

Здобувачі освіти, батьки, випускники Заклади професійної
минулих років, працівники закладів (професійно-технічної) освіти
освіти
Сумської області

Тернопільська область
22.11.2021

Онлайн марафон

Громадське харчування

ДПТНЗ «Тернопільське ВПУ
Дистанційно за окремим
ресторанного сервісу і торгівлі»,
повідомленням
ДНЗ «Тернопільський центр ПТО»
ДНЗ «Тернопільське ВПУ технологій
та дизайну»
ДПТНЗ «Заліщицьке ВПУ»
ДНЗ «Кременецький ПЛ»

22.11.2021

Онлайн марафон

Хлібопекарське та макаронне виробництво

ДПТНЗ «Тернопільське ВПУ
ресторанного сервісу та торгівлі»

23.11.2021

Онлайн марафон

Загальні професії електротехнічного виробництва

ДНЗ «Кременецький професійний
Дистанційно за окремим
ліцей»
повідомленням
ДНЗ «Бучацьке ПТУ»
Відокремлений структурний
підрозділ «Тернопільський фаховий
коледж Тернопільського
національного технічного
університету ім.І.Пулюя»
ДНЗ «Борщівський ПЛ»

23.11.2021

Онлайн марафон

Автомобільний транспорт

ДПТНЗ «Тернопільське ВПУ
ресторанного сервісу і торгівлі»,
ДНЗ «Тернопільський центр ПТО»
ДНЗ «Тернопільський професійний
коледж з посиленою військовою та
фізичною підготовкою»

24.11.2021

Онлайн марафон

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

Тернопільське ВПУ№4 ім.
М.Паращука
ДНЗ «Чортківське ВПУ»
ДНЗ «Кременецький професійний
ліцей»
ДНЗ «Вишнівецький ліцей»
ДПТНЗ «Заліщицьке ВПУ»

24.11.2021

Онлайн марафон

Деревообробне виробництво

Тернопільське ВПУ№4 ім.
М.Паращука
ДНЗ «Тернопільське ВПУ технологій
та дизайну»
ДНЗ «Кременецький професійний
ліцей»

25.11.2021

Онлайн марафон

Сільське господарство

ДНЗ «Шумське ПТУ»
ДНЗ «Почаївське ВПУ»
ДНЗ «Скалатський ПЛ»
ДНЗ «Підгаєцький ПАЛ»
ДНЗ «Хоростківський ПСЛ»
ДНЗ «Бучацьке ПТУ»

Дистанційно за окремим
повідомленням

25.11.2021

Онлайн марафон

Швейне виробництво

ДПТНЗ «Тернопільське ВПУ сфери
послуг та туризму»
ДНЗ «Кременецький ПЛ»
ДНЗ «Підволочиський ПЛ»

Дистанційно за окремим
повідомленням

26.11.2021

Онлайн марафон

Загальні для всіх галузей економіки

ДПТНЗ «Тернопільське ВПУ сфери
Дистанційно за окремим
послуг та туризму»
повідомленням
Відокремлений структурний
підрозділ «Тернопільський фаховий
коледж Тернопільського
національного технічного
університету ім.І.Пулюя»

26.11.2021

Онлайн марафон

Сфера обслуговування

ДПТНЗ «Тернопільське ВПУ сфери
послуг та туризму»
ДНЗ «Кременецький ПЛ»
ДНЗ «Підволочиський ПЛ»
ДНЗ «Бучацьке ПТУ»
ДПТНЗ «Заліщицьке ВПУ»

Харківська область

Дистанційно за окремим
повідомленням

Дистанційно за окремим
повідомленням

22.11.2021

«Професія – крок у доросле
життя»

Урочисте відкриття тижня -це свято професій, на якому в Здобувачі освіти всіх груп,
різних конкурсах демонструються досягнення, вміння, адміністрація, майстри виробничого
практичні навички здобувачів освіти та їх наставників,
навчання, класні керівники
різні професійні компетентності

Урочисте відкриття тижня.
Конкурс презентацій «Моя
професія найкраща»

Поширенн презентацій про професії ЗП(ПТ)О

Ознайомчі екскурсії

Проведення ознайомчих екскурсій в майстерні,
лабораторії, кабінети, де проводиться теоретичне та
практичне навчання

Віртуальна подорож за
досвідом організації
професійної освіти

Ознайомлення з досвідом організації професійної
освіти інших держав

Люботинський професійний ліцеї
залізничного транспорту, ДПТНЗ
«Харківське вище професійне
училище будівництва»,
Харківський професійний ліцей
залізничного транспорту, ДНЗ
«Ізюмський регіональний центр
професійної освіти»,
Барвінківський професійний
аграрний ліцей

Здобувачі освіти всіх груп,
Петрівський професійний
адміністрація, майстри виробничого аграрний ліцей, ДНЗ
навчання, класні керівники
«Регіональний центр
професійної освіти будівельних
технологій Харківської області»,
Учні 9-11 класів загальноосвітніх
ДНЗ «Регіональний центр
закладів освіти м.Харкова
професійної освіти будівельних
технологій Харківської області»
Здобувачі освіти всіх груп,
ДНЗ «Слобожанський
адміністрація, майстри виробничого регіональний центр професійної
навчання , класні керівники
освіти»

Проведення тематичних
Спільна діяльність викладачів, майстрів виробничого
виховних годин та уроків –
навчання і учнів, що сприятиме формуванню в учнів
практикумів:
поняття престижності робітничих професій
«Моя улюблена професія»,
«Пошук професій, вебресурси», «Навчайся і працюй
в Україні», «Пізнай себе у
професії», «Всі професії
важливі і потрібні»

Здобувачі освіти всіх груп

Професійно-технічне училище
№60 смт Кегичівка
Харківської області,
ДНЗ«Куп’янський регіональний
центр професійної освіти»,
Регіональний центр професійної
освіти ресторанного,
будівельного та
автотранспортного сервісу
Харківської області, ДПТНЗ
«Регіональний центр
професійної освіти ресторанноготельного, комунального
господарства, торгівлі та
дизайну»

Тренінг «Успішне
працевлаштування: що
потрібно знати»

Здобувачі освіти всіх груп

ДНЗ «Регіональний центр
професійної освіти швейного
виробництва та сфери послуг
Харківської області»,
Регіональний центр професійної
освіти ресторанного,
будівельного та
автотранспортного сервісу
Харківської області, ЗП(ПТ)О
«Богодухівський регіональний
центр професійної освіти
Харківської області»

«Професія кондитера очима
учнів центру»

Тематичне заняття, поглиблене знайомство з професією Здобувачі освіти, майстри
виробничого навчання

Регіональний центр професійної
освіти ресторанного,
будівельного та
автотранспортного сервісу
Харківської області

Майстер-класи від
досвідченого майстра
виробничого навчання

Поглиблене знайомство з професією

Професійно-технічне училище
№60 смт Кегичівка Харківської
області, ДНЗ «Харківське вище
професійне училище № 6», ДНЗ
«Регіональний механікотехнологічний центр професійної
освіти Харківської області»,
Харківський професійний ліцей
залізничного транспорту, ДНЗ
«Харківський регіональний центр
професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та
машинобудування», ДНЗ
«Куп’янський регіональний центр
професійної освіти»

Здобувачі освіти всіх груп

23.11.2021

Єдина виховна година «Тестдрайв обраної професії»

Бесіди, відео екскурсії на виробництва за своєю
професією, зустрічі з роботодавцями

Здобувачі освіти всіх груп,
працівники ЗП(ПТ)О

Лозівський центр професійної
освіти Харківської області,
Регіональний центр професійної
освіти ресторанного,
будівельного та
автотранспортного сервісу
Харківської області,
Барвінківський професійний
аграрний ліцей, ДНЗ
«Слобожанський регіональний
центр професійної освіти»,
ДПТНЗ «Регіональний центр
професійної освіти ресторанноготельного, комунального
господарства, торгівлі та
дизайну»

Парад професій

Візитна картка професій

Здобувачі освіти всіх груп,
працівники ЗП(ПТ)О

Красноградський професійний
ліцей, Лозівський центр
професійної освіти Харківської
області, Регіональний центр
професійної освіти
ресторанного, будівельного та
автотранспортного сервісу
Харківської області, ЗП(ПТ)О
«Богодухівський регіональний
центр професійної освіти
Харківської області», ДПТНЗ
«Регіональний центр
професійної освіти ресторанноготельного, комунального
господарства, торгівлі та
дизайну»

«Кращий за професією»

Конкурс професійної майстерності за професією

Здобувачі освіти всіх груп

Люботинський професійний ліцеї
залізничного транспорту, ДНЗ
«Харківське вище професійне
училище № 6», ДНЗ
«Регіональний механікотехнологічний центр професійної
освіти Харківської області»,
Харківський професійний ліцей
залізничного транспорту, ДНЗ
«Ізюмський регіональний центр
професійної освіти», ДНЗ
«Харківський регіональний центр
професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та
машинобудування», ДНЗ
«Куп’янський регіональний центр
професійної освіти», Лозівський
центр професійної освіти
Харківської області, ЗП(ПТ)О
«Богодухівський регіональний
центр професійної освіти
Харківської області»

Виставка учнівських стінних
газет «Я і моя професія»

Популяризація робітничої професії

Здобувачі освіти всіх груп

Професійно-технічне училище
№60 смт Кегичівка Харківської
області, ДНЗ «Регіональний
механіко-технологічний центр
професійної освіти Харківської
області», ДПТНЗ «Харківське
вище професійне училище
будівництва», Красноградський
професійний ліцей

24.11.2021

Інтелектуальний поєдинок.
«Wise young ladies» (мудрі
панянки)

Конкурс між учнями, які навчаються за професією
«Оператор швацького устаткування. Швачка»

Здобувачі освіти, майстри
виробничого навчання

ДНЗ «Регіональний механікотехнологічний центр професійної
освіти Харківської області», ДНЗ
«Куп’янський регіональний центр
професійної освіти»

«Ярмарок професій ЗП(ПТ)О»

Демонстрація профорієнтаційно-презентаційних
відеороликів професій, яким навчають в ЗП(ПТ)О
Харківського регіону

Користувачі мережі «Інтернет»

ЗП(ПТ)О «Чугуївський
регіональний центр професійної
освіти Харківської області»,
ДПТНЗ «Харківське вище
професійне училище
будівництва», ДНЗ «Харківський
регіональний центр професійної
освіти поліграфічних
медіатехнологій та
машинобудування», ДНЗ
«Куп’янський регіональний центр
професійної освіти», Зміївський
професійний енергетичний ліцей

Брейн-ринг

Запитання та відповіді з майбутньої професії

Здобувачі освіти всіх груп,
Харківський професійний ліцей
адміністрація, майстри виробничого залізничного транспорту, ДНЗ
навчання
«Харківський регіональний центр
професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та
машинобудування» Регіональний
центр професійної освіти
електротехнічних,
машинобудівних та сервісних
технологій Харківської області,
Лозівський центр професійної
освіти Харківської області,
Регіональний центр професійної
освіти ресторанного,
будівельного та
автотранспортного сервісу
Харківської області

«Секрети вашої професії»

Години спілкування

Здобувачі освіти усіх груп, майстри
в/н, класні керівники

Професійний нетворкінг
«Автослюсар – професія
майбутнього»

Популяризація професії слюсар з ремонту колісних
Здобувачі освіти, майстри
транспортних засобів. Зв'язки закладу освіти з базовими виробничого навчання
підприємствами

ДНЗ «Регіональний механікотехнологічний центр професійної
освіти Харківської області»

Зустріч з роботодавцями.

Обговорення можливостей та умов співпраці.

Випускники ЗП(ПТ)О

ДНЗ «Ізюмський регіональний
центр професійної освіти», ДНЗ
«Харківський регіональний центр
професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та
машинобудування»,
Красноградський професійний
ліцей, Зміївський професійний
енергетичний ліцей

Здобувачі освіти всіх груп

ДНЗ «Харківський регіональний
центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та
машинобудування»,
Красноградський професійний
ліцей, Регіональний центр
професійної освіти
електротехнічних,
машинобудівних та сервісних
технологій Харківської області,
Лозівський центр професійної
освіти Харківської області

Конкурс на кращий відеоролик Створення відеороликів на задану тему для груп
«Моя професія −
найпрестижніша»

Барвінківський професійний
аграрний ліцей, Петрівський
професійний аграрний ліцей,
ДНЗ «Слобожанський
регіональний центр професійної
освіти»

Комп’ютерне містечко

25.11.2021

26.11.2021

Презентація професій (у т.ч. перегляд відеороликів),
фотозони за професіями, виставка технічної творчості.

Здобувачі освіти всіх груп

Красноградський професійний
ліцей, Зміївський професійний
енергетичний ліцей,
Регіональний центр професійної
освіти електротехнічних,
машинобудівних та сервісних
технологій Харківської області

Розміщення відеоролика «Ми Інтерв’ю з випускниками минулих років та здобувачами
із профтех і ми цим
освіти
пишаємось» та
відеофрагментів робіт
здобувачів освіти

Здобувачі освіти навчальних груп та
майстри в/н

Регіональний центр професійної
освіти електротехнічних,
машинобудівних та сервісних
технологій Харківської області,
Лозівський центр професійної
освіти Харківської області

«Калейдоскоп професій»

Позаурочний захід

Здобувачі освіти всіх груп

Барвінківський професійний
аграрний ліцей, ДНЗ
«Слобожанський регіональний
центр професійної освіти»

Спільний проєкт з АТ
Машинобудівний завод
«Світло Шахтаря»

Спрямований на підвищення престижності професій
машинобудівного профілю

Здобувачі освіти всіх груп,
машинобудівний завод «Світло
Шахтаря»

ДНЗ «Харківське вище
професійне училище № 6»

«Я і мої колеги»
«Я і мої гості»

Навчально-рольова гра з професії «Адміністратор

Здобувачі освіти з професії
«Адміністратор»

Регіональний центр професійної
освіти електротехнічних,
машинобудівних та сервісних
технологій Харківської області

Брейн-ринг за участю
роботодавців «Чим
приваблива професія
«Робітник фермерського
господарства»»

Ознайомлення із професією «Робітник фермерського
господарства»

Здобувачі освіти всіх груп

ДНЗ «Слобожанський
регіональний центр професійної
освіти»

Вебінар з обміну досвідом
«Професійні секрети
викладачів, майстрів
виробничого навчання в
організації діалогу зі
здобувачами освіти на уроці.
Методичний бюлетень»

Вебінар з обміну передовим педагогічним досвідом
викладачами та майстрами виробничого навчання
закладу освіти, в організації діалогу зі здобувачами
освіти на уроці

Педагогічний склад закладу освіти

ЗП(ПТ)О «Чугуївський
регіональний центр професійної
освіти Харківської області»

«Дивись вперед!»

Тренінг для подальшого самовизначення

Здобувачі освіти усіх груп, майстри
в/н, практичний психолог

Барвінківський професійний
аграрний ліцей, Петрівський
професійний аграрний ліцей

«Платформи з профорієнтації Семінар-тренінг
та розвитку кар'єри»

Педагогічні працівники ЗП(ПТ)О

ДНЗ «Регіональний центр
професійної освіти будівельних
технологій Харківської області»

Психологічний тренінг-бесіда Анкетування, тестування, тренінги та бесіди з метою
«Обличчя сучасного
формування життєвих компетентностей та підтримки
робітника»
здобувачів освіти в кар’єрному орієнтуванні

Здобувачі освіти навчальних груп та
майстри в/н

Лозівський центр професійної
освіти Харківської області,
Петрівський професійний
аграрний ліцей

«Що? Як? Коли?»

Інтелектуальна гра. Грає команда здобувачів освіти
проти команди викладачів професійно- теоретичної
підготовки. Завдання, підготовлені викладачами
допоможуть проявити професійні, ключові та особисті
компетентності здобувачів освіти.

Здобувачі освіти всіх груп

Люботинський професійний ліцеї
залізничного транспорту,
Регіональний центр професійної
освіти електротехнічних,
машинобудівних та сервісних
технологій Харківської області

Зустріч з представниками
«Бюро правової допомоги»

Круглий стіл

Здобувачі освіти випускних груп

Зміївський професійний
енергетичний ліцей, ЗП(ПТ)О
«Богодухівський регіональний
центр професійної освіти
Харківської області»

«Підготовка до співбесіди з
роботодавцем»

Тренінг

Здобувачі освіти випускних груп,
Представник Первомайської
міськрайонної філії Харківського
обласного центру зайнятості (за
згодою)

Первомайський професійний
ліцей

«Сучасні підходи до
проведення уроків
виробничого навчання»

Круглий стіл

Майстри в/н, методист, старший
майстер

ЗП(ПТ)О «Богодухівський
регіональний центр професійної
освіти Харківської області».

Екскурсія до
сільськогосподарського
підприємства ПП
«Агропрогрес»

Співпраця з одним із провідних сільськогосподарських Учні І курсу з професії Трактористпідприємств району; популяризація робітничої професії машиніст сільськогосподарського
виробництва.

Професійно-технічне училище
№60 смт Кегичівка Харківської
області

Екскурсії на підприємства
міста Харкова

Зустрічі, бесіди з керівниками та працівниками
підприємств, господарств

Здобувачі освіти всіх груп

ДНЗ «Регіональний центр
професійної освіти будівельних
технологій Харківської області»

Конкурсно-розважальна
програма «Посвята в
професію»

Конкурси між учнями.

Здобувачі освіти всіх груп

Зміївський професійний
енергетичний ліцей, Лозівський
центр професійної освіти
Харківської області

Підведення підсумків

Брифінг

Здобувачі освіти, майстри в/н усіх
груп, адміністрація ЗП(ПТ)О

Барвінківський професійний
аграрний ліцей

«День кар’єри»

Заняття з елементами диспуту

Здобувачі освіти всіх груп

Регіональний центр професійної
освіти ресторанного,
будівельного та
автотранспортного сервісу
Харківської області

Популярізація та презентація робітничих професій

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої та вищої
освіти, робітники (службовці),
фахівці віком від 18 до 22 років

Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти

Хмельницька область
23-25.11.2021 І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine»
23.11.2021

І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine»

Компетенції: «Слюсарні роботи», «Електромонтажні
роботи»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої та вищої
освіти, робітники (службовці),
фахівці віком від 18 до 22 років

Вище професійне училище № 25
м. Хмельницького

23.11.2021

І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine»

Компетпенція: «Роботи на верстатах з програмним
керуванням»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої та вищої
освіти, робітники (службовці),
фахівці віком від 18 до 22 років

Хмельницький національний
університет

24.11.2021

І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine»

Компетенція: «Токарні роботи»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої та вищої
освіти, робітники (службовці),
фахівці віком від 18 до 22 років

ДНЗ «Вище професійне училище
№ 11 м. Хмельницького»

24.11.2021

І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine»

Компетенція: «Зварювальні роботи»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої та вищої
освіти, робітники (службовці),
фахівці віком від 18 до 22 років

Нетішинський професійний ліцей

24.11.2021

І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine»

Компетенція: «Мехатроніка»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої та вищої
освіти, робітники (службовці),
фахівці віком від 18 до 22 років

Хмельницький національний
університет

25.11.2021

І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine»

Компетенції: «Технології моди», «Перукарське
мистецтво»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої та вищої
освіти, робітники (службовці),
фахівці віком від 18 до 22 років

ДНЗ «Хмельницький центр
профпослугесійнотехнічної
освіти сфери»

25.11.2021

І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine»

Компетенція: «Кладка цегли»

Здобувачі освіти закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої та вищої
освіти, робітники (службовці),
фахівці віком від 18 до 22 років

Вище професійне училище № 4
м. Хмельницького

Популяризація професійної (професійно-технічної)
освіти

Представники Департаменту освіти,
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації, педагогічні
працівники закладів професійної
(професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти

Хмельницький національний
університет

Впровадження новітнього перспективного напрямку
ведення та підтримка тепличного господарства шляхом
підготовки кваліфікованих робітників з метою
популяризації нових професій ринку продукції закритих
грунтів

Представники Департаменту освіти,
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації, здобувачі
освіти та педагогічні працівники
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

Навчально-виробничий
комплекс, лабораторія
«Овочівництва» на базі Вищого
професійного училища № 11
м.Хмельницького

25-26.11.2021 ХІ Міжнародна науковопрактична конференція
“Професійне становлення
особистості: проблеми і
перспективи»
25.11.2021

Відкритття Навчальновиробничого комплексу
(Центру) з підготовки
кваліфікованих робітників з
професії «Овочівник.
Оператор технологічного
устаткування в спорудах
захищеного грунту»

23.11.2021

Конкурс комп’ютерних
Створення сприятливих умов для забезпечення творчого
презентацій «Фарватер PROFI» і духовного розвитку молоді, професійного
самовизначення, розширення уявлення про світ
професій, шляхи побудови успішної кар’єри та
формування свідомого підходу до вибору професії

22-25.11.2021 Квести «У світі професій»,
Популяризація та демонстрація можливостей
марафони «Прокачай
професійної (професійно-технічної) освіти, її важливості
кар’єру», workshops та майстер- для економіки та повсякденного життя, підвищення її
клаcи за галузевим
престижу, підготовка до свідомого професійного
спрямуванням
самовизначення та становлення особистості

Представники Департаменту освіти, Хмельницький обласний центр
науки, молоді та спорту
зайнятості
облдержадміністрації,
Хмельницького обласного центру
зайнятості, здобувачі освіти закладів
загальної середньої та професійнотехнічної освіти
Здобувачі освіти закладів загальної
середньої та професійно-технічної
освіти області, педагогічні
працівники закладів професійної
(професійно-технічної) освіти

Заклади професійної
(професійно-технічної) та
загальної середньої освіти
області

Черкаська область
23.11.21

Проведення
Профорієнтаційний тренінг спрямований на розвиток та Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О
профорієнтаційних тренінгів оволодіння навичок у
для учнів 8- 11 класів закладів професійному самовизначенні.
загальної середньої освіти

Жашківський ЗЗСО І ІІІ ступенів
№2; Жашківський ЗЗСО І ІІІ № 5.

22, 2526.11.21

Онлайн-марафон професій

У формі онлайн ознайомити учнів шкіл з професією,
умовами вступу, навчання та працевлаштування

Педагогічні працівники, здобувачі
освіти ЗП(ПТ)О та їх батьки

ДНЗ «Черкаський ПАЛ»

22.11.21

Зустріч здобувачів освіти з
роботодавцями, проведення
екскурсій на сучасні базові

Майстер–клас «Сучасна кухня»

Педагогічні працівники, здобувачі
освіти ЗП(ПТ)О

Ресторан «Гостинний двір»

23, 25.11.21 Марафон робітничих професій Відеопрезентації по професіях, майстер-класи,
Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О
виставкові роботи майстринь колективу та здобувачів
освіти, презентація та продаж продукції виробничої
діяльності, розповсюдження рекламно-презентаційних
матеріалів

Стеблівська селищна об’єднана
територіальна громада,
Набутівська сільська об’єднана
територіальна громада, с.
Набутів, Корсунь Шевченківська
міська громада, с.Гарбузин

22, 25. 11.21 Круглий стіл з роботодавцями Зустріч з роботодавцями регіону з метою обговорення Адміністрація закладів освіти,
регіону
питань підготовки сучасного кваліфікованого робітника, представники підприємств регіону,
якого потребує сучасний ринок праці
центру зайнятості населення,
представники територіальних
громад

ДНЗ «Канівське ВПУ»

22-26.11.2

Дні гостинності, дні відкритих Проведення для учнів шкіл та інших гостей закладів
дверей (із залученням засобів професійної (професійно технічної) освіти, екскурсії по
масової інформації)
закладу освіти, проведення майстер-класів з професій,
профорієнтаційних квестів

Учасники освітнього процесу, учні
шкіл, молодь та доросле населення
територіальних громад

ДНЗ «Черкаське ВПУ БТ»

23.– 25.11.21 Мистецька виставка
«У витоків української
самобутності»

Виставка учнівських робіт з професій мистецького
напрямку

Учасники освітнього процесу,
Канівський музей народного
працівники музею, запрошені митці, декоративного мистецтва
молодь та доросле населення

22.– 25.11.21 Workshop на базі шкіл
Канівської/Степанецької ОТГ

Проведення виїзних майстерень з показом майстер
класів по виготовленню
виробів з глини та сувенірної продукції своїми руками

Учасники освітнього процесу ДНЗ
«Канівське ВПУ», учні шкіл
Канівської/Степанецької ОТГ

Школи Канівської/Степанецької
ОТГ

Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О

Іваньківська ОТГ

25.11.21

Workshop «Сьогодні
старшокласники, а завтра
робітник»

Проведення виїзних майстерень з показом майстер
класів по випіканню хлібобулочних виробів

23.11.21

Створення арт об’єкту
«Декоративне панно»

Виконання декоративного панно «Емблема навчального Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О
закладу» КЗ «Смілянська спеціалізована школа ЧОР»;
виконання декоративного панно «Квіти України»

КЗ «Смілянська спеціалізована
школа ЧОР»

24.11.21

Проведення І (відбіркового)
етапу Всеукраїнського
конкурсу фахової
майстерності «WorldSkills
Ukraine 2021-2022»

Відкриття конкурсу, проведення конкурсів фахової
Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О та
майстерності за компетенціями: «Зварювальні роботи», представники закладів П(ПТ)О міста
«Кладка цегли»
та області, представники НМЦ ПТО
в Черкаській області, роботодавці,
соціальні партнери, представники
органів влади

ДНЗ «Черкаський ПЛ»

26.11.21

Інтерактивний
профорієнтаційний захід
«Ким ти хочеш бути у
майбутньому?»

Розвиток критичного мислення під час інтелектуальної
гри–квесту

ДНЗ «Смілянський ЦППРК»

Учні 9-11класів ЗЗСО І ІІІ ступенів
м. Сміли

22-26.11.21

Розміщення в соціальних
Демонстрація профорієнтаційних роликів з професій за Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О
мережах постів з
якими здійснюється підготовка кваліфікованих
відеороликами про робітничі робітників
професії

Соціальні мережі та сайт ДНЗ
«Жашківський АТПЛ

Чернівецька область
22-24.11.2021 Проведення Днів кар’єри й
маркетингових заходів:
проведення майстер-класів з
робітничих професій та
надання можливості учням
ЗЗСО самостійно спробувати
зробити певний вид роботи;

Залучення Центрів кар’єри до професійного
консультування учнів ЗЗСО

ЗП(ПТ)О, ЗЗСО області

ЗП(ПТ)О, ЗЗСО

ознайомлення з навчальновиробничою базою ЗП(ПТ)О;
проведення екскурсій на
виробництво
23.11.2021

Урочисте нагородження
переможців регіонального
етапу Всеукраїнського
конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine 2021»

Нагородження переможців регіонального етапу
конкурсу

ЗП(ПТ)О, роботодавці, представники
органів місцевого самоврядування

ЗП(ПТ)О

23.11.2021

Проведення години
спілкування «Моя формула
успіху» із залученням
роботодавців, успішних
амбасадорів ЗП(ПТ)О

Мотивація здобувачів освіти до побудови успішної
кар’єри

ЗП(ПТ)О, роботодавці, успішні
випускники

ЗП(ПТ)О

24.11.2021

Всеукраїнський вебінар на
Реалізація експерименту всеукраїнського рівня
тему: «Підсумки перевірки
впровадження логістичної
моделі управління розвитком
закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти», за участі
Л.М.Сергеєвої, д.п.н,
професора, зав. кафедри
професійної та вищої освіти
ЦІПО ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»

ЦІПО ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»
НМЦ ПТО у Чернівецькій області,
ЗП(ПТ)О-учасники експерименту

Онлайн-платформа

Підвищення рівня мобільності Удосконалення форм і методів профорієнтаційної
та доступності
роботи
профорієнтаційних послуг.
Впровадження в
профорієнтаційну роботу
новітніх психодіагностичних
методик, використання
22-26.11.2021 Демонстрація в соцмережах
Популяризація робітничих професій
відеороликів з виступами
учасників і переможців ІІ етапу
обласного конкурсу
«Професійний талант року 2021»

НМЦ ПТО у Чернівецькій області
Керівники, практичні психологи
ЗП(ПТ)О

Онлайн-платформа

НМЦ ПТО у Чернівецькій області,
ЗП(ПТ)О області

Соціальні мережі

22-26.11.2021 Проведення тренінгових
занять «Свідомий вибір
професії – успіх у
майбутньому»

ЗП(ПТ)О

ЗП(ПТ)О, ЗЗСО

ЗП(ПТ)О

ЗП(ПТ)О

25.11.2021

Виявлення вподобань учнів ЗЗСО та популяризація
робітничих професій

22-26.11.2021 Розміщення в соцмережах
Популяризація робітничих професій серед молоді та
постів з відеороликами
дорослого населення
майстер-класів з робітничих
професій та
профорієнтаційних матеріалів

Чернігівська область
22-26.11.2021 Челендж у соціальних
мережах #ПРОФТЕХОСВІТА

Провести челендж у соціальних мережах. Розмісщення
публікацій з хештегом #ПРОФТЕХОСВІТА

Заклади профтехосвіти Чернігівщини Соціальні мережі Facebook,
та НМЦ ПТО у Чернігівській області
Instagram та TikTok

22-26.11.2021 Майстер-класи:
-«Суп-хаус»
-«Штрудель-хаус»
-«Кава-шоп»
-«Чайний клуб»
-«Приготування пляцок»
-створення колекції одягу
-створення креативного
квіткового образу

Проведення майстер- класів з робітничих професій

Майстри в/н, викладачі, здобувачі
освіти

Навчально-практичні центри КЗ
«Чернігівський центр професійнотехнічної освіти» ти ДПТНЗ
«Чернігівське вище професійне
училище побутового
обслуговування»

22-26.11.2021 Конкурси:
-конкурс професійної
майстерності
Worldskills«Кращий водій»
-«Моя професія найкраща»
-конкурс плакатів «Моя
професія»
-конкурс професійної
майстерності серед майстрів
в/н з професій «Слюсар з
механоскладальних робіт»,
«Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів»
-конкурс на кращу рекламу
своєї професії

Проведення конкурсів щодо популяризації професій та
підвищення їх престижності

Здобувачі освіти, педагогічний
колектив, молоді працівники
підприємств

КЗ «Чернігівське вище
професійне училище»,
Сосницький професійний
аграрний ліцей,
КЗ «Прилуцький професійний
ліцей»

Демонстрація вмінь та навичок з приготування
кулінарних виробів з онлайн-трансляцією у соціальних
мережах

Майстри виробничого навчання,
здобувачі освіти

Лабораторія кухарів
Дігтярівського професійного
аграрного ліцею

22.11.21

Кулінарний квест «Кмітливий
кухар»

23.11.21

Розважально-інтелектуальна Провести розважально-інтелектуальну гру для учнів ІІ
Учні ІІ курсу КЗ «Чернігівське вище
гра для учнів ІІ курсу з професії курсу з професії «Слюсар з механоскладальних робіт» з професійне училище»
«Слюсар з механоскладальних онлайн-трансляцією у соціальних мережах
робіт»

КЗ «Чернігівське вище
професійне училище»

23.11.21

Онлайн-захід «Ніжинський
професійний аграрний ліцей
презентує»

Здобувачі освіти 9-11-х класів ЗЗСО

Сайт ДНЗ «Ніжинський
професійний аграрний ліцей»

23.11.21

Науково-технічна конференція Захід, присвячений інноваціям у галузі
на тему «Цікавинки моєї
автомобілебудування та харчової промисловості,
професії»
технічних характеристик, дизайну, технічного
оснащення, оформлення страв з онлайн-трансляцією у
соціальних мережах

Учні Сосницького професійного
аграрного ліцею

Актова зала Сосницького
професійного аграрного ліцею

23.11.21

Відеоекскурсія закладом
освіти КЗ «Прилуцький
професійний ліцей»

Ознайомлення майбутніх абітурієнтів із навчальноматеріальною базою КЗ «Прилуцький професійний
ліцей»

Здобувачі освіти 9-11-х класів ЗЗСО
Прилуцького району

Методичний кабінет КЗ
«Прилуцький професійний
ліцей»

24.11.21

Квест-гра «Калейдоскоп
професій»

Віртуальна квест-гра (знайомство з професіями ДНЗ
«Ніжинський професійний аграрний ліцей»)

Учні 9-11 класів З(ЗСО)

Сайт ДНЗ «Ніжинський
професійний аграрний ліцей»

24.11.21

День відкритих дверей в КЗ
«Чернігівське вище
професійне училище»

Трансляція через ZOOM з майстерень училища, екскурсії Педагоги, учні І-ІІІ курсу КЗ
закладом онлайн із залученням учнів училища для учнів «Чернігівське вище професійне
З(ЗСО)
училище», учні ЗЗСО

Майстерні та аудиторії КЗ
«Чернігівське вище професійне
училище»

24.11.21

Відеоролик про
запровадження дуальної
форми навчання в КЗ
«Прилуцький професійний
ліцей»

Демонстрація співпраці КЗ «Прилуцький професійний
ліцей» із ПК «Пожмашина»

Здобувачі освіти 9-11-х класів ЗЗСО
Прилуцького району

КЗ «Прилуцький професійний
ліцей»

24.11.21

Презентація професій
«Перукар. Манікюрник»,
«Кухар. Кондитер»

Ознайомлення з особливостями підготовки із вказаних
професій

Здобувачі освіти 9-11-х класів ЗЗСО
Прилуцького району

КЗ «Прилуцький професійний
ліцей»

25.11.21

«Орбіта профтехосвіти»

Випуск тематичного онлайн-видання

НМЦ ПТО у Чернігівській області

Сайт методичного центру,
соціальні мережі

Провести прямі ефіри методистів НМЦ ПТО у
Чернігівській області з викладачами і майстрами
закладів профтехосвіти

Заклади профтехосвіти Чернігівщини Соціальна мережа Instagram
та методисти НМЦ ПТО у Чернігівській
області

22-26.11.2021 Прямі ефіри

Віртуальна екскурсія закладом ДНЗ «Ніжинський
професійний аграрний ліцей»

25.11.2021

Відеоекскурсія Регіональним Ознайомлення майбутніх абітурієнтів із навчальнонавчально-практичним
матеріальною базою центру з підготовки монтажник
центром з підготовки
санітарно-технічних систем і устаткування
монтажник санітарнотехнічних систем і устаткування

Здобувачі освіти 9-11-х класів ЗЗСО
Прилуцького району

КЗ «Прилуцький професійний
ліцей»

25.11.2021

Презентація професій
«Електрогазозварник»,
«Швачка»

Здобувачі освіти 9-11-х класів ЗЗСО
Прилуцького району

КЗ «Прилуцький професійний
ліцей»

Ознайомлення з особливостями підготовки із вказаних
професій

25.11.2021

«Ярмарок професій»

Презентація професій та проведення майстер-класів

Здобувачі освіти 9-11-х класів ЗЗСО

Фойє корпусу №1 ДНЗ
«Ніжинський професійний
аграрний ліцей»

Зустріч з роботодавцями учнів
груп з професії
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» КЗ
«Чернігівське вище
професійне училище» в
онлайн-форматі

Зустріч з роботодавцями учнів груп з професії
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» КЗ
«Чернігівське вище професійне училище»
в онлайн-форматі

Здобувачі освіти КЗ «Чернігівське
вище професійне училище»

КЗ «Чернігівське вище
професійне училище»

25.11.2021

День гостинності «Робітнича
професія – платформа
кар’єрного зростання»

Тематичний день професійного спрямування

Здобувачі освіти 9-11-х класів З(ЗСО)
Куликівської громади

Куликівський професійний
аграрний ліцей

25.11.2021

Кубок з волейболу під гаслом Змагання з волейболу з учнями З(ЗСО) Куликівської ОТГ
«Аграрії єднають України»
та ліцею

Здобувачі освіти 9-11-х класів З(ЗСО)
Куликівської громади

Спортивний зал Куликівського
професійного аграрного ліцею

26.11.2021

День відкритих дверей

Здобувачі освіти 9-11-х класів З(ЗСО), Кабінети та лабораторії
їх батьки
Сосницького професійного
аграрного ліцею

26.11.2021

Профорієнтаційний захід
Знайомство з професійними компетентностями бармена Майстер в/н, викладачі, здобувачі
«Мілкшейк – напій сучасності» з приготування молочних коктейлів з онлайносвіти КЗ «Чернігівський центр
трансляцією у соціальних мережах
професійно-технічної освіти»

НПЦ ресторанного сервісу КЗ
«Чернігівський центр професійнотехнічної освіти»

22.11.2021
26.11.2021

Відеоролик

Презентація навчально-практичного центру сучасних
швейних технологій та дизайну.

Здобувачі освіти, педагоги швейної
кафедри

ДПТНЗ «Чернігівське вище
професійне училище побутового
обслуговування»

22.11.2021
26.11.2021

Відеоролик

Презентація навчально-практичного центру
перукарського мистецтва та декоративної косметики.

Здобувачі освіти, педагоги
перукарської кафедри

ДПТНЗ «Чернігівське вище
професійне училище побутового
обслуговування»

22-26.11.2021 Челендж серед закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти «Світ
професій ХХІ століття» з
нагоди проведення
Всеукраїнського тижня
професійної (професійнотехнічної) освіти

Популяризація робітничих професій серед учнівської
молоді із залученням засобів масової інформації

Керівники закладів професійної
(професійно-технічної) освіти,
педагогічні працівники закладів,
здобувачі освіти

Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
(далі ЗП(ПТ)О) та у соціальних
мережах

Голови методичних комісій
спеціальних дисциплін, здобувачі
освіти

Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, закладів професійної
(професійно-технічної) освіти та у
соціальних мережах

25.11.2021

Запрошуються учні Сосницьких загальноосвітніх
закладів, пропонуються відеопрезентації

м. Київ

22-26.11.2021 Профорієнтаційні
Популяризація професій, які можна здобути у ліцеї
відеоролики «Моя робітнича
професія – мій успішний старт
у майбутнє», «Моя професія найкраща»

Проведення професійних
тренінгів з вибору робітничої
22-26.11.2021
професії «Яку професію я
обираю»

Ознайомлення та популяризація робітничих професій
Учні ЗЗСО № 8, 10.29,285
ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м.
Києва»

ЗЗСО № 8, 10.29,285

День кар’єри. «Живи та
працюй в Україні».
22-26.11.2021
Проведення майстер-класів з
професій

Популяризація професій ЗП(ПТ) О

Учні та батьки учнів ЗЗСО

ЗЗСО № 29,93.
школа-інтернат № 25, 5

22-26.11.2021 Проведення підсумків
конкурсу «Емблема групи»

Створення емблеми професії для популяризації
робітничих професій, використання у
профорієнтаційній роботі

Учнівське самоврядування ДПТНЗ
Оприлюднення на сайтах
«Міжрегіональний центр ювелірного Департаменту освіти і науки,
мистецтва м. Києва» учні ЗЗСО
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, ДПТНЗ «Міжрегіональний
центр ювелірного мистецтва м.
Києва» та у соціальних мережах.

22-26.11.2021 Розміщення інформації про
Знайомство з робітничими професіями та їх
професійну (професійнопопуляризація.
технічну) освіту на каналі
Business Radio Group (Шансон,
Шарманка, ЛідерFM)

Учні та батьки ЗЗСО

Радіо мережі

22.11.2021

Майстер-клас «Слюсарної
справи» Виготовлення
декоративної троянди

Популяризація професії «Слюсар-електромонтажник»

Майстри виробничого навчання

Київський професійний
енергетичний ліцей

22.11.2021

Проведення екскурсії
«Актуальні професії
сьогодення»

Популяризація робітничих професій

Учні та батьки ЗЗСО

Онлайн
Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, Київського вищого
професійного училища швейного
та перукарського мистецтва та у
соціальних мережах

22.11.2021

Проведення майстер-класу
«Міні-піца на шпажках»

Популяризація обраних робітничих професій

Учні ЗЗСО №10

Кухня-лабораторія ДПТНЗ
«Київське вище професійне
училище водного транспорту»

22.11.2021

Конкурс-вікторина «Очумілі
ручки», плетіння кіс

Демонстрація вмінь та навичок здобутих під час
навчання. Професійний розвиток.

Здобувачі освіти Вищого
професійного училища №33

Вище професійне училища №33

22.11.2021

«Кравецька справа на всі
часи…»

Презентація професії. Професійний майстер – клас
«Пошиття сумки - шопер», «Виготовлення косметички»

Майстри виробничого навчання,
здобувачі освіти, школярі

Офлайн. Навчально-практичний
центр «Smart фабрика», Онлайн.
Лабораторія «Інноваційний
швейний простір»

23.11.2021

Проведення майстер-класу
Популяризація обраних робітничих професій
«Сучасні різновиди паніровок
для страв з риби»

Учні ЗЗСО №154

Кухня-лабораторія ДПТНЗ
«Київське вище професійне
училище водного транспорту»

23.11.2021

Тренінг «Вибір професії»
Майстер-клас «Смачно та
корисно» з професії «Кухар.
Кондитер»

Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О. учні ЗЗСО та
їх батьки

Формування інтересів щодо вибору професії

Онлайн
Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, Київського вищого
професійного училища швейного
та перукарського мистецтва, та у
соціальних мережах
Офлайн. Онлайн. Навчально виробничі перукарські майстерні
Київського вищого професійного
училища технологій та дизайну
одягу

23.11.2021

День перукарського мистецтва Презентація професій. Професійний майстер-клас
«Braiding» (плетіння кіс різними способами), «Легкі
локони» (експрес укладка волосся)

Майстри виробничого навчання,
здобувачі освіти, школярі

23.11.2021

Круглий стіл «Чому я обрав
свою професію»

Популяризація професій ЗП (ПТ)О

Представники учнівського
самоврядування, педагоги

ДНЗ «Міжрегіональне вище
професійне училище
автомобільного транспорту та
будівельної механізації»

24.11.2021

Проведення Дня відкритих
дверей онлайн

Знайомство з Київський професійний енергетичний
ліцей

Заступник директора з навчальновиховної роботи

Онлайн платформа
Google Meet

24.11.2021

Проведення майстер-класу
«Різновиди приготування
м’ясних оливок»

Популяризація обраних робітничих професій

Учні ЗЗСО №294

Кухня-лабораторія ДПТНЗ
«Київське вище професійне
училище водного транспорту»

24.11.2021

Майстер-клас «Ідеї
Популяризація робітничих професій
декорування одягу» з професії
«Кравець.Закрійник»

Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О. учні ЗЗСО та Онлайн
їх батьки
Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, ,Київського вищого
професійного училища швейного
та перукарського мистецтва та у
соціальних мережах

25.11.2021

Майстер-клас з професії
«Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування»
«Реверсивне підключення
електричного двигуна»

Майстри виробничого навчання,
здобувачі освіти

Популяризація професій, які можна здобути в ДНЗ
«Київський центр професійно-технічної освіти»

ДНЗ «Київський центр
професійно-технічної освіти»
Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, Центру та у соціальних
мережах

25.11.2021

Проведення виставки робіт
учнів виготовлених під час
виробничого навчання та в
гуртку технічної творчості

Популяризація професій ЗП(ПТ)О

Майстри виробничого навчання, учні ДПТНЗ «Київське вище
ЗЗСО
професійне училище
машинобудування та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій»

25.11.2021

День відкритих дверей «У світі Знайомство з Київським вищим професійним училищем Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О. учні ЗЗСО та
творчих професій» .
швейного та перукарського мистецтва
їх батьки
Проведення акції «Приведи
друга»

25.11.2021

«Профорієнтація та
професійне самовизначення
особистості»

Проведення психологічної діагностичної методики
Учні ЗЗСО №156
«Диференційно-діагностичний опитувальник Є.Климова
(тип професії)»

25.11.2021

Відео-конкурс «Моє бачення
професії»

Підняття престижності робітничих професій

Здобувачі освіти І курс

Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, ДНЗ «Міжрегіональне
вище професійне училище
автомобільного транспорту та
будівельної механізації» та у
соціальних мережах

26.11.2021

Майстер-клас по
виготовленню світильника з
сантехнічних матеріалів

Популяризація професії «Монтажник санітарнотехнічних систем і устаткування»

Майстри виробничого навчання

Київський професійний
енергетичний ліцей

26.11.2021

Заняття з елементами тренінгу Визначення психологічної готовності здобувачів освіти
«Особливості профорієнтації в до вибору майбутньої професії
підлітковому та юнацькому
віці»

Практичний психолог «Київський
центр професійно-технічної освіти»

Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м.
Києві, Центру та у соціальних
мережах

Онлайн
Оприлюднення на сайтах
Департаменту освіти і науки,
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної
освіти у м.
ЗЗСО №156

