
 
Грвфік проведення днів відкритих дверей та інших профорієнтаційних заходів  

у Івано-Франківській області 
 
 

№ Область Назва 
населеног
о пункту 

 
Назва та адреса 

ЗП(ПТ)О 
 
 

Назва заходів Дата 
проведення  

 

Відповіда
льна 

особа від 
закладу, 

її 
контакти  

 

Місце 
проведення 

Посилання на 
подію (за 

наявності) 

1 Івано-Франківська 
 

с. Дубівці, 
с.Тустань 

Івано-
Франківськ
ої області 

Профорієнтаційна 
презентація 

можливості здобуття 
випускниками 

професійної освіти в 
ІФППЛ в базових 

школах Дубовецької 
ОТГ:  Дубовецькому  

та Тустанському 
ліцеях Дубовецької  

сільської ради Івано-
Франківської області 

Профорієнтаці
йна 

презентація 
можливості 

здобуття 
випускниками 
професійної 

освіти 

Квітень-
травень 2022 

Сахній 
І.С. 

Івано-
Франківський 
професійний 

політехнічний 
ліцей, 

Дубовецький  та 
Тустанський 

ліцеї  

– 

2 С. Угринів, 
Івано-

Франківськ
ої області 

Профорієнтаційна 
презентація 

можливості здобуття 
випускниками 

професійної освіти в 
ІФППЛ в базовій 

школі Угринівському 
ліцеї  Угринівської  

Профорієнтаці
йна 

презентація 
можливості 

здобуття 
випускниками 
професійної 

освіти 

Квітень-
травень 2022 

Сахній 
І.С. 

Угринівський 
ліцей  

Угринівської  
сільської ради 

– 



сільської ради Івано-
Франківської області 

3 м. Івано-
Франківськ 

Профорієнтаційна 
презентація 

можливості здобуття 
випускниками 

професійної освіти в 
ІФППЛ в Івано-

Франківському ліцеї 
№ 18  

 Квітень-
травень 2022 

Сахній 
І.С. 

Івано-
Франківський 

ліцеї № 18  

– 

4 м. Івано-
Франківськ 

Профорієнтаційна 
презентація 

можливості здобуття 
випускниками 

професійної освіти в 
ІФППЛ в Івано-

Франківському ліцеї  
№ 24 Івано-

Франківської області 

Профорієнтаці
йна 

презентація 
можливості 

здобуття 
випускниками 
професійної 

освіти 

Квітень-
травень 2022 

Сахній 
І.С. 

Івано-
Франківський 

ліцеї  № 24 

– 

5 с.Ямниця, 
Івано-

Франківськ
ої області 

Профорієнтаційна 
презентація дуальної 
форми навчання та 

можливостей 
підготовки кадрів за 

затребуваними на 
підприємстві 

професіями на базі 
Івано-Франківського 

професійного 
політехнічного ліцею 

 Квітень-
травень 2022 

Сахній 
І.С. 

на базі Івано-
Франківського 
професійного 

політехнічного 
ліцею та ПАТ 

«Івано-
Франківськцеме

нт 

– 



та ПАТ «Івано-
Франківськцемент» 

6 м.Івано-
Франківськ 

Профорієнтаційна 
презентація дуальної 
форми навчання та 
спільні можливості 
підготовки кадрів за 

затребуваними на 
підприємстві 

професіями на базі 
ІФППЛ та ТОВ 

«Спілка забудівників 
-ІВ» 

 Квітень-
травень 2022 

Сахній 
І.С. 

на базі Івано-
Франківського 
професійного 

політехнічного 
ліцею та ТОВ 

«Спілка 
забудівників -

ІВ» 

 

7 м. Івано-
Франківськ 

Проведення 
віртуального Дня 
відкритих дверей, 

створення 
мотиваційних 

роликів (відгуків 
учнів про навчальний 

заклад), створення 
відеороликів про 

професії, які можна 
здобути в закладі 

 
 
 
   
 

Профорієнтаці
йна 

презентація 
можливості 

здобуття 
випускниками 
професійної 

освіти 

Квітень-
травень 2022 

Наталія  
Когуч 

Центр 
професійно-

технічної освіти 
№1 м. Івано-
Франківська. 

 

– 



8 м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

 08.04.2022 Заступник 
директора 
з виховної 

роботи 
Петрів 
Лілія 

Мирослав
івна, 

050770832
2, 

lichka150572
@gmail.com 

ВПУ №7 м. 
Калуша 

 

9 
 

м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

Виготовлення 
друкованої 
продукції 
рекламно-

профорієнтаці
йного 

характеру, 
відеороликів, 
поновлення 

профорієнтаці
йних стендів 

 Заступник 
директора з 

виховної 
роботи 

Петрів Лілія 
Мирославів

на, 
0507708322, 
lichka150572@g

mail.com 

ВПУ №7        м. 
Калуша 

 

10 м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

Постійне 
оновлення 
інформації 
про життя 

училища на 
сайті,  

в соціальних 
мережах, 

 Заступник 
директора з 

виховної 
роботи 

Петрів Лілія 
Мирославів

на, 
0507708322, 

ВПУ №7        м. 
Калуша 

https://vpu7.com.ua 
 
 
 

   
https://www.facebook.com

/vpu7kalush 



популяризація 
навчального 

закладу серед 
випускників 

шкіл та їх 
батьків через 

засоби масової 
інформації та 

інтернет 
ресурси 

lichka150572@g
mail.com 

11 м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

Профорієнтаці
йні тренінги з 

метою 
популяризації 

робітничих 
професій  

 Заступник 
директора з 

виховної 
роботи 

Петрів Лілія 
Мирославів

на, 
0507708322, 
lichka150572@g

mail.com 

ВПУ №7        м. 
Калуша 

 

12 м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

Зустрічі з  
директорами 

ЗЗСО 
Калуської МТГ 

 Заступник 
директора з 

виховної 
роботи 

Петрів Лілія 
Мирославів

на, 
0507708322, 
lichka150572@g

mail.com 

ВПУ №7        м. 
Калуша 

https://vpu7.com.ua/news
-2021-12-22 

 

13 м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

Відкриті 
виховні години 

з метою 
залучення 
здобувачів 

 Заступник 
директора з 

виховної 
роботи 

ВПУ №7        м. 
Калуша 

 



м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

освіти 
училища до 

профорієнтаці
йної роботи 
«Абітурієнт-

2022» 

Петрів Лілія 
Мирославів

на, 
0507708322, 
lichka150572@g

mail.com 

14 м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

«День кар’єри»   
(спільно з 

Калуською 
міськрайонною 
філією Івано-

Франківського 
обласного 

центру 
зайнятості) із 
залученням 
учнів шкіл  

міста та 
району 

 Заступник 
директора з 

виховної 
роботи 

Петрів Лілія 
Мирославів

на, 
0507708322, 
lichka150572@g

mail.com 

ВПУ №7        м. 
Калуша 

 

15 м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

Екскурсії по 
училищу та 

майстер-класи 
для 

випускників 
шкіл регіону 
(за бажанням 

окремих 
закладів 
освіти) 

 Заступник 
директора з 

виховної 
роботи 

Петрів Лілія 
Мирославів

на, 
0507708322, 
lichka150572@g

mail.com 

ВПУ №7        м. 
Калуша 

 

16 м. Калуш Вище професійне 
училище №7 

м. Калуша 
Адреса:  

Розповсюджен
ня 

профорієнтаці
йних листівок 
та агітаційно-

 Заступник 
директора з 

виховної 
роботи 

ВПУ №7        м. 
Калуша 

 



м. Калуш, вул. 
Б.Хмель- 

ницького, 78 

роз’яснювальні 
презентації  
в закладах 

освіти 
м.Калуша та 

району 

Петрів Лілія 
Мирославів

на, 
0507708322, 
lichka150572@g

mail.com 

 


