
Проведення закладами професійної (професійно-технічної) освіти Львівщини 
профорієнтаційних заходів у 2022 році. 

Назва ЗП(ПТ)О Дата проведення дня 
відкритих дверей 

Інші профорієнтаційні заходи  

Вище 
професійне училище 
№11 м. Червоноград 
вул. Стуса, 3 

29.04.2022р. Щодня проводяться екскурсії у закладі. 
Проводяться майстер-класи швейного напрямку на базі навчально-практичного 
центру 
сучасних швейних технологій та дизайну 

ДНЗ «Художнє 
професійно-технічне 
училище ім. 
Й.П.Станька» 

04.05.2022 початок о 11.00 
Напрям Живопис, Різьба  
Підключення до Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/87912
459391?pwd=OEI0Ny9xU0lrTlh
IM3o5MG1TYnhmQT09 
Ідентифікатор до конференції: 
879 1245 9391 
Код доступу: FTpX7e 
 
05.05.2022 початок о 11.00 
Напрям Столяри Верстатники 
Підключення до  Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/89778
594331?pwd=SXF5cmlrTnNtTz
MxekUwNkVhVkdEZz09 
Ідентифікатор конференції: 
897 7859 4331 
Код доступу: er0TRW 
 

24.04.2022  готуємо набір пасхальних страв 
для внутрішньо-переміщених осіб, які проживають в гуртожитку училища (додаємо 
привітальну і профорієнтаційну листівку) 
26.04.2022 
проведення майстер-класу з писанкарства для дітей внутрішньо-переселених осіб, 
включаючи профорієнтаційну бесіду 
Травень презентація професій для відвідувачів Ведмежого притулку Домажир 

Вище професійне 
училище №19 м. 
Дрогобич  

21.05.2022р.  формат 
дистанційний  
Підключення до  Zoom 

 



https://us04web.zoom.us/j/78136
70483?pwd=LV_67Akl9Y54a8
mz8c2MvwTs2u8qyj.1  

 
Ідентифікатор конферанції: 
781 367 0483 
Код доступу: 1 

Стебницький 
професійний ліцей 
м.Стебник, вул. 
В.Великого,2  

Травень-червень 2022 року Розповсюдження рекламних роликів професій та оголошення про набір у 
соціальних мережах (сторінка у Facebook – Стебницький професійний ліцей). 
Співпраця з міським центром зайнятості щодо популяризації робітничих професій 
(зокрема серед тимчасово переселених осіб). 
Участь у міському благодійному ярмарку «Сила у єднанні» (мета заходу – збір 
коштів на закупівлю тепловізорів для ЗСУ). 

ДНЗ  «Львівське 
міжрегіональне 
вище професійне 
училище 
залізничного 
транспорту» 
м. Львів, вул. 
Ів.Блажкевич, 14       

 Пропагування професій через структурні підрозділи залізниці (включно з 
оголошеннями в поїздах та електричках). 
 

ДПТНЗ 
«Сокальський 
професійний ліцей» 
м. Сокаль вул.. І. 
Підкови, 1  

12.05.2022р. Популяризація професій проводиться на постійній основі: 
 «Кухар, кондитер» через  допомогу армії: 
- приготування учнями сухих борщів 
- Випічка хлібобулочних виробів. 
«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів , газозварник» через допомогу 
армії: 
- зварювання протитанкових їжаків; 
- зварювання пічок буржуйок. 

Олеський 
професійний ліцей, 
вул.. Валова,9 

01.06.2022р. Висвітлення інформації у соц. мережі Фейсбук  
Проведення майстер- класів: 
«Великодні  писанки» 
«Рідкі  шпалери» 
Он-лайн-тренінг для учнів шкіл щодо свідомого підходу вибору професій 



 
ДПТНЗ  
«Новороздільський 
професійний 
ліцей», 
м. Новий- Розділ, 
вул. Чорновола, 11 

01.04.2022р. Березень-травень 
Демонстрація відеоролика у загальноосвітніх школах 
«НПЛ – відкритий до твоїх бажань»; 
Майстер-клас «Корисний та швидкий сніданок; 
Квітень – 
Майстер-клас «Зварювання –це круто, зварювання –це клас, приєднуйся до нас!». 
Майстер-клас з шино монтажу та балансування 
коліс. 
Майстер-клас з виготовлення екосумок. 
 

Львівський 
професійний коледж 
готельно-
туристичного та 
ресторанного 
сервісу 
м. Львів вул.. 
Пулюя, 36 

28.04.2022р. 
У програмі: професійні 
майстер- класи, екскурсії 
освітнім закладом, 
спілкування з педагогами, 
Адміністра0цією, учнями 
коледжу та приймальною 
комісією 

Систематично впродовж 
навчального року Робота з офіційним сайтом та 
соціальними мережами файсбук («Методцентр ЛПК ГТРС», 
«Львівський професійний коледж», «Навчальна фірма «Сюрприз»), інстаграм, ютуб; 
наповнення 
відповідним контентом –новинами, інформацією про коледж, вступну кампанію та 
професії і спеціальності 
Квітень-травень2022 р. 
Виготовлення та розповсюдження рекламних матеріалів про коледж, правила 
прийому на навчання у 2022 р., професії та спеціальності; 
Спілкування учнів та педагогів коледжу з учнями випускних класів підшефних шкіл 
м. Львова та області (профорієнтаційні бесіди та професійні майстер-класи) 

ДПТНЗ 
«Міжрегіональне 
вище професійне 
училище 
автомобільного 
транспорту та 
будівництва» м. 
Львова  
м. Львів, вул.. 
Пулюя, 28  

 1.Розміщення профорієнтаційного ролика в соціальних мережах. 
2.Розміщення інформації про набір в училище в салонах транспорту м. Львова. 
3.Проведення онлайн-презентації професій , які можна здобути в училищі 
(12.05.2022). 
4.Робота консультаційного пункту із професійного самовизначення (працює 
офлайн щодня, крім вихідних, з 09:00 до 16:00). 
5.Проведення короткотермінових курсів з компетентності «Виконання простих 
робіт під час монтажу і ремонту системи водопостачання» для львів’ян та 
внутрішньо переміщених осіб ( з 03.05.2022 до 17.05.2022) . 



ДНЗ «Львівське 
вище професійне 
художнє училище» 
вул. Широка, 79 
м. Львів 

27.04.2022р. 
18.05.2022р. 
08.06.2022р. 
(проведення майстер-класів 
онлайн):  
виконання будівельних технік 
на стендах; 
виготовлення флористичних 
композицій;  
виготовлення вітражних 
сувенірів; 
ниткографія, демонстрація 
сучасних живописних технік. 

 У квітні буде проведено наступні майстер класи: 
Писанкарство. 
Створення флористичних композицій, виробів з фетру. 
Заплановані майстер класи на травень-червень: 
графічна заливка аквареллю, сецесія; 
зарисовка квітів з натури  (пленер); 
демонстрація сучасних живописних технік. 
 
 

ДНЗ 
«Ставропігійське 
вище професійне 
училище м. Львова»  
м. Львів, вул. І. 
Федорова, 9  

 Розміщення відеороликів з професій, за якими ведеться підготовка в освітньому 
закладі на сайті навчального закладу, у соціальних мережах, на каналі YouTube. 
Розміщення рекламних роликів про навчальний заклад в соціальних мережах та 
каналі YouTube. 

ДНЗ «Львівське 
вище професійне 
політехнічне 
училище» м. Львів, 
вул. Зелена, 151 

 Проведення профорієнтаційної 
роботи у школах м. Львова та області, висвітлення інформації про освітній заклад у 
засобах масової інформації, на сайті 
училища 
http://lvppu.org.ua/proforiyentatsijna-robota.html та сторінці фейсбук. 
https://www.facebook.com/lvppu.org.ua/ 

ДНЗ «Львівський 
професійний ліцей 
залізничного 
транспорту» 
вул. М.Ангеловича, 
28, м. Львів 

 Розміщення рекламних ролика та матеріалів на сайті ліцею та на сторінці у Фейсбук 
Проведення профорієнтаційних зустрічей, спільно з управліннями освіти ОТГ 
Львівської області 

ДНЗ «Вище 
професійне училище 
-34 

11.05.2022р. Упродовж року показуються Профорієнтаційні 
відеолекторії для учнів шкіл 
«Робітнича професія-це 



м. Стрий», 
вул. Гайдамацька,15, 
м. Стрий 

престижно.» 
Проведення майстер класів: 
21.04.2022 Майстер–клас з випікання пасок до Великодніх свят. 
28.04.2022 Майстер-клас з пошиття розгрузочних жилетів. 
05.05.2022 Майстер-клас з ремонту щеплення автомобіля. 
19.05.2022 Майстер-клас по облаштуванню водомірного вузла в гуртожитку 
училища. 
 

ДПТНЗ 
"Червоноградський 
професійний 
гірничо-будівельний 
ліцей" м. 
Червоноград, вул.  
Стуса, 15 

26.05.2022р. 
27.05.2022 

 Проведення майстер класів у дистанційному форматі: 
Презентація професії «Столяр», технології виготовлення столярних робіт. 
Жити значить будувати презентація професії «Муляр. Штукатур. Лицювальник 
плиточник» 
Презентація професії слюсар з ремонту КТЗ 
 

ДНЗ 
«Новояворівське 
вище професійне 
училище» 10-
13м.Новояворівськ, 
вул.Шевченка, 20 

10-13 травня  2022 року  На сайті навчального закладу, соц. Мережі та сайти шкіл ОТГ можна ознайомитись 
відеороликами про:  
навчальний заклад очима дітей; 
про професії, які можна здобути у навчальному закладі 
Розміщення в соціальних мережах інформацій для абітурієнтів про вступну 
компанію 2022-2023 
 

Міжрегіональний 
центр ПТО 
Художнього 
моделювання і 
дизайнц 
м.Львова, 
вул.О.Кульчицької, 
2 

17.05.2022 
Онлайн 
https://mcptohmd.lviv.ua/; 
https://www.facebook.com/grou
ps/mcptohmd/?ref=share; 
https://www.youtube.com/chann
el/UCFjg6TjY9apdqFFUQ-
r5Nlw; 
https://www.instagram.com/mcpt
ohmd/?igshid=YmMyMTA2M2
Y=&fbclid=IwAR1eCz_otlXK2
KmhA2R_ZISo-

Постійно діючий онлайн консульта-ційний центр з вибору професії при методичних 
кабінетах з 10.00 до 16.00 год https://mcptohmd.lviv.ua/; 
https://www.facebook.com/groups/mcptohmd/?ref=share; 
https://www.youtube.com/channel/UCFjg6TjY9apdqFFUQ-r5Nlw; 
https://www.instagram.com/mcptohmd/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR1eCz
_otlXK2KmhA2R_ZISo-G3iYeApvKNvBtLtr6IqsLHO306StQfks9U 
Віртуальні клуби професій Центру 
https://www.facebook.com/groups/mcptohmd/?ref=share 



G3iYeApvKNvBtLtr6IqsLHO30
6StQfks9U 

ДНЗ «Львівське 
вище професійне 
училище побутового 
обслуговування»  
м. Львів, вул. 
Б.Хмельницького, 
50а 

Кожного четверга На офіційному сайті училища та 
соцмережі: «Іnstagram», 
«Facebook», «TikTok» щотижня проводяться онлайн майстер-класи, та розміщені 
відеоролики з кожної професії 
Майстер-класи для 
внутрішньо 
переміщених дітей дати узгоджуються з адміністрацією навчальних закладів де 
проживають ВПО. 

ДПТНЗ 
«Червоненське вище 
професійне 
училище»  
смт. Червоне, вул. 
Львівська, 17А та 
філія Золочівський 
р-н смт. Поморяни, 
вул.Підзамче, 2 

10.05.2022 смт Червоне 
17.05.2022 смт. Червоне  
24.06.2022 смт. Поморяни 
 

смт. ЧЕРВОНЕ 
проведення майстер-класів з професій: 
1.«Тракторист-машиніст с/г виробництва» 
«Водіння колісних тракторів» 
2.«Пекар-кондитер» 
«Торти без випічки» 
3.«Перукар, перукар-модельєр, манікюрник» 
«Види плетіння коси" і   «Види манікюру 
4. Майстер-клас з художнього кування металу «Метал що дихає теплом» 
5.«Електро-газо зварник» 
«Види зварювання» 
6. Майстер-клас з «Водіння вантажного і легкового автомобілів» 
смт. ПОМОРЯНИ 
Проведення онлайн 
майстер-класу по професії 
«Пекар, кондитер», 
Кравець 
Розміщення оголошення про навчання в газеті «Народне слово» 
 

ДПТНЗ «Стрийське 
вище художнє 
професійне  
училище» м. Стрий, 
вул. Болехівська, 29 

 1.Проведення майстер-класу з розмалювання писанок для дітей зі школи- 
інтернату, де проживають діти з територій військових дій. (Квітень) 
2. Проведення в онлайн - форматі Дня відкритих дверей. (Травень) 



3. Проведення онлайн - конкурсу малюнка «Весна надій» серед здобувачів освіти 
Стрийської, Сколівської, Моршинської, Грабовецько-Дулібівської, Жидачівської 
ОТГ (Травень) 
4. Розміщення профорієнтаційних матеріалів та відеороликів у соціальних мережах 
та офіційному сайті навчального закладу. (Квітень - серпень) 
5. Розміщення у засобах масової інформації матеріалів про навчальний заклад. 
(Квітень - серпень) 
6. За сприянням керівників ОТГ та дирекції загальноосвітніх шкіл та шкіл 
мистецтв провести із здобувачами освіти випускних класів онлайн – бесіди щодо 
професійних напрямків навчального закладу та умов навчання. (Квітень - травень) 
7. З метою налагодження зв᾽язків між батьками потенційних абітурієнтів, 
розміщувати у батьківських інтернет - групах шкіл інформацію про діяльність 
навчального закладу. (Квітень - травень) 

Вище професійне 
училище №35 м. 
Стрия  
м. Стрий, вул. 
Львівська, 141 

12.05.2022 р.  
18.05.2022 р. 
08.06.2022 р  буде 
проводитись у дистанційному 
форматі за посиланням 
https://www.facebook.com/%D0
%92%D0%9F%D0%A3-35-
588374551310862  

Висвітлення інформації про підготовку кваліфікованих робітників в засобах масової 
інформації (радіо, телебачення, газети), веб-сайти, соціальні мережі з метою 
популяризації робітничих професій (квітень-серпень). 

ДНЗ «Вище 
професійне 
училище№ 8 м. 
Стрия» 
м. Стрий, вул. 
О.Кобилянської, 4, 

26.05.2022 Рекламний ролик на регіональному радіо Стрий-FM (червень-серпень). 
Трансляція рекламних роликів у соц. мережах по професіях (постійно). 
Співпраця з місцевими органами влади, громадськими організаціями, 
Благодійними організаціями щодо популяризації професійно- 
технічноїосвіти  (постійно). 

Рава-Руський 
професійний ліцей 
м. Рава-Руська вул. 
1-го Листопада, 6 

05.05.2022р., 12.05.2022р.  

ДНЗ «Меденицький 
професійний ліцей» 
смт. Меденичі,  

10.05.2022р.  онлайн У соціальних мережах Facebook, Viber, Instagram буде проведено: 
-Конкурс фото та відеороликів «Моя 
професія в моїй громаді» 



вул. Дрогобицька, 
32, 

- Профорієнтаційний урок на тему «Моє 
 майбутнє в Україні». 
У дистанційному форматі буде проводитись: 
 День кар’єри. Знайомство з робітничими професіями. 
Спільний захід з Центром зайнятості. 
Ділова онлайн-гра «Зроби вибір». 

ДНЗ «Угнівський  
аграрно-
будівельного ліцей» 
м. Угнів, 
 вул. Жуковських,8 

 Висвітлення у соціальних мережах профорієнтаційних  відеороликів ліцею.  
Усі заходи (роботи), які проводяться в ліцеї, тобто випікання пасок, солодощів, 
булочок і т.д., зварювальні роботи, будівельні роботи висвітлювати в соціальних 
мережах. 

ДПТНЗ 
«Нижанковицький 
професійний ліцей» 
вул. Шевченка, 63, 
смт Нижанковичі, 

 Розміщення оголошення про набір у ЗМІ та соціальних мережах. 

ДПТНЗ 
«Новороздільський 
професійний ліцей 
будівництва та 
побуту»  
вул. Сагайдачного, 
15, Новий Розділ, 

 Буде здійснюватися  онлайн-трансляція майстер –класів із таких професій : 
 -перукар-модельєр; 
 -муляр, штукатур, маляр; 
 -слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій колісних транспортних 
засобів категорії «С»; 
 - електрозварник ручного зварювання; 
 - столяр будівельний. 
Відео-трансляція профорієнтаційних роликів ліцею на шкільних сайтах міста та 
району. 
Поширення рекламних роликів ліцею у соціальних мережах. 

Вище професійне 
училище №20 
м.Львова 
м. Львів, вул. 
Широка, 83 

05.05.2022р.  

Вище професійне 
училище №71 м. 
Кам’янка-Бузька  

19.05.2022р. онлайн  Розміщення на сайті училища профорієнтаційних відеороликів з професій яким 
навчають в училищі. 



м. Кам’янка-Бузька, 
вул. Ліцейна, 5 
КЗ ЛОР 
«Професійно-
технічне училище 
інтернат м.Самбора» 
м.Самбір, вул. 
В.Стуса, 9 

19.05.2022р.  
День відкритих дверей для 
випускників 9-тих класів з 
таких спеціальностей: 
- Кравець 
- Перукар (перукар-модельєр). 
Манікюрник 
- Перукар (перукар-модельєр). 
Візажист 
- Оператор комп’ютерної 
верстки. Адміністратор. 

 

ДНЗ «Львівське 
вище професійне 
училище 
інформаційно- 
комп’ютерних 
технологій» 
 м. Львів, вул. 
Широка 77а 

12.05.2022р. Майстер класи: 
- складання системного блоку; 
- макетування календаря; 
- макетування вітальної листівки; 
- діагностика автомобіля 
- організація відеоспостереження 

ДНЗ «Львівському 
ВПУ харчових 
технологій» пл. 
Данила Галицького, 
8, Львів 

05.05.2022р. Віртуальний 
марафон професій 
19.05.2022 Онлайн майстер-
класи з професій: 
«пекар», 
«кондитер», 
«Кухар», 
«офіціант» 

 

ДНЗ «Жидачівський 
професійний ліцей»  
вул. Грюнвальдська, 
80, м. Жидачів 

28.04.2022р.  



ДНЗ «Львівське 
вище професійне 
училище технологій 
та сервісу» м. Львів, 
вул.Кривоноса,18 

24-25 травня.2022 
07.-08 червня 2022 

 

ДПТНЗ «Львівське 
вище професійне 
училище 
комп’ютерних 
технологій та 
будівництва» м. 
Львів Лінкольна,23     

04.05.2022р.  

 


