
 

Графік проведення Днів відкритих дверей в закладах професійної 
(професійно-технічної') освіти у період вступної компанії 2022 року 

 
№ Область Назва 

населеного 
пункту 

Назва та адреса 
ЗП(ПТ)О 

Дата 
проведення  

Відповідальна 
особа від закладу, 

її контакти  
 

Місце 
проведення 

1. 1 Вінницька м.Хмільник ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг 
м.Хмільник» 
пл.Перемоги, 

буд.7 
м.Хмільник 

22000 

31 березня 
03 травня 

Коломієць Т.М. 
тел.0971894245 
Цвєткова Е.Ф. 

тел.0677423357 

Актова зала 
навчального закладу, 

сайт ліцею, 
соціальні мережі 

навчального закладу 

2. 2 Вінницька м.Погребище Вище професійне училище № 42 м.Погребище 
Вінницька обл. м.Погребище вул.Рокитна, 12 

20.04.2022р. 
18.05.2022р. 
08.06.2022р. 

Стребкова М.Г. 
0963335298 

 

ВПУ № 42 
м.Погребище 

3.  

Вінницька смт. 
Крижопіль 

ДНЗ «Крижопільський професійний 
будівельний ліцей» смт. Крижопіль, вул.. 

Чабанюка, 7 
19.08.2022 

Лупол Валентина 
Михайлівна 

0(67)6010743 

ДНЗ 
«Крижопільський 

професійний 
будівельний ліцей» 

(навчальний 
корпус, майстерні, 

лаборато-рії) 
4.  Вінницька м.Тульчин Вище професійне училище №41 м.Тульчина 

вул.. 
Леонтовича 133 

 
19 травня 

 
23 червня 

 

 
Короленко Н.В. 

Юрчук С.С. 
Трембовецька Ю.М. 

Побережник І.В. 

ВПУ №41 
м.Тульчина 
оффлайн та 

профорієнта-ційний 
ролик для роботи 



21 липня онлайн 
5.  Вінницька м. Вінниця ДНЗ ВПУ-No7 Вул.Київська, 118 27.04.2022 Заступникдиректора

НР Бартко А.Е. (067)-
775-59-50 

В онлайн режимі 

6.  

Вінницька м. Бар 

Державний навчальна заклад «Барський 
професійний будівельний ліцей» 

місто Бар, Жмеринський район. Вулиця 
Григоровичів-Барських,5 

08.04.2022р 

В.о.директора 
Шиндилюк А.В 
Заст.директор 

Кузьменко В.В, 
Заст.директора з ВР 

Костогриз В.В. 
Старший майстер 
Пампушко Ю.М. 

(barbydlizey@ukr.net) 

ДНЗ «Барський ПБЛ» 

7.  Вінницька с. Зозів вул. Соборна,5а 
с. Зозів 

Вінницького р-ну, Він. обл.. 

29.04 
27.05 
24.06 

Мельничук 
Володимир 
Борисович 
0687620100 

Зозівський ПАЛ 
Вінницької обл. 

8.   
 

Вінницька 

 
 

с.Мазурівка 

Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Мазурівський аграрний центр 

професійно-технічної освіти», с. Мазурівка 
Чернівецького району 

 
 

23.03.2022 р. 

 
Варчук Анатолій 
Станіславович, 
098 877 52 78 

Державний 
професійно-
технічний 

навчальний заклад 
«Мазурівський 
аграрний центр 

професійно-технічної 
освіти» 

9.  Вінницька м. Вінниця ДНЗ «ВЦПТО ТД» пр.. Юності 10/23 21.04.22 
12.05.22 р. 

Фурман Ольга 
Дмитрівна 

Онлайн 

10.  Вінницька м. Вінниця ДНЗ «ЦПТО №1 м. Вінниці» 
21022  м. Вінниця, вул. С.Зулінського 27 

03.03.22 
07.04.22 

ЗНВР Рабодзей С.В. 
vncpto1@ukr.net 

т. 50 98 64 
 

ДНЗ «ЦПТО №1 м. 
Вінниці» 

 

11.  Вінницька Гнівань ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені 
Двічі Героя Радянського Союзу Р. Я. 

Малинов-ського». Вул. Промислова, 2, м. 

13 квітня 2022 Заступник директора 
з ВР Ольга 

Анатоліївна Пришляк 

Сайт 



Гнівань, Вінницька обл. тел..0968153755 
12.  Вінницька м. Немирів ДНЗ « Немирівський професійний ліцей» вул. 

Ліцейна, 1 
м. Немирів, 

Вінницька обл. 
Вінницький  р-н 

22800 

 
23.03.2022р. 
27.04.2022р. 
18.05.2022р. 

 

Заступник директора 
з навчально - 

виховної роботи 
Зоя БЕЗКОСТА 

тел. (096)5032555 
 

Навчальний корпус 
ДНЗ 

« Немирівський 
професійний ліцей» 

13.  Вінницька с. Гущинці Державний навчальний заклад «Гущинецьке 
ВПУ» . Вінницька область, Хмільницький 

район, село Гущинці, вулиця Шевченко 114 

17.03.2022 р. 
14.04.2022 р. 
24.05.2022 р. 

• Крук О.П. 
• 0986472596 

• Стасюк Ю.Д., 
• 0967641259 

• guscinecke_vpu@ukr.
net 

 

Навчальний корпус 
Державного 

навчального закладу 
«Гущинецьке ВПУ» 

14.  

Вінницька смт.Браїлів 

Державний навчальний заклад  «Браїлівський 
професійний ліцей» 

Смт.Браїлів . 
вул.. Чайковького 13 

 

12 травня 

Богатченко Світлана 
Михайлівна 

Тел.. 0681180998 
brailov.vr@ukr.net 

 

Онлайн формат 
 

15.  Вінницька Жмеринка Жмеринське вище професійне училище 
вул.. Київська 13 

21.01.2022 року 
18.02.2022 року 

Перепечай Ольга 
Олексіївна- 

заступник директора 
з виховної роботи 

+380973134672 

Актова зала училища 

16.  Вінницька Теплик Теплицький професійний аграрний ліцей 
Вінницької області 

Смт. Теплик 

19.05.2022-
20.05.2022 

Колос Андрій 
Миколайович 
0683609560 

teplik-pal@ukr.net 

Теплик ПАЛ 

17.  Вінницька м. Козятин ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище 
професійне училище залізничного 

транспорту» 

05.05.2022 
08.06.2022 

Рибіцька А.В. 
+380434220065 

Козятинське 
МВПУЗТ 

Сайт, група училища 
у Facebook 

18.    Кузьминецький професійний аграрний ліцей 18.05.2022 р.   



 
Вінницька 

с. Кузьминці, 
Барський р-н 

Вінницької області,23040, вул.Студентська, 
30, с. Кузьминці, Барський р-н, Вінницька 

область 

Керницька Лілія 
Петрівна, 

тел.0967806013 

 
ліцей 

19.  Вінниць-
ка 

м.Вінниця ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної 
промисло-вості» 

24.03.2022 
(online) 

27.04.2022 
(online) 

20.05.2022 
17.06.2022 

Черненко Н.С., 
097-284-64-14 

Сайт закладу освіти, 
Facebook, 
Instagram 

20.  

Вінницька м.Вінниця 
ДПТНЗ "Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище"   м.Вінниця, 
вул.Стрілецька,5 

12.05.2022 
(офлайн) 

26.05.2022 
(офлайн) 

09.06.2022 
(онлайн) 

23.06.2022 
(офлайн) 

07.07.2022 
(онлайн) 

21.07.2022 
(офлайн) 

Корженко С.Г.  
Тел.:0977224732 

Навчальний заклад  
Вінницьке МВПУ 
(конференцзала, 

кабінети, лабораторії) 
Навчальний заклад  

Вінницьке МВПУ в « 
Google Meet» 

21.  

Вінницька м. Вінниця ДПТНЗ ВВПУСП 

Розміщення 
реклами, 

інформації про 
заклад в: 

соціальних 
мережах 

(Facebook, 
Instagram, 

YouTube), в 
школах,  

транспорті, 
телебаченні, радіо 

 
 

Гнатюк 
Олександр 

Миколайович 
тел. 0689669810 
(0432)56-12-33 
vpusp@ukr.net 

Голови методичних 
комісій, педагоги 

Адміністрація, 
Гнатюк Олександр 

Миколайович 
 
 

Соціальні мережі, 
засоби масової 

інформації 
(Facebook, Instagram, 

YouTube) 
Місто 



22.  Вінницька Комаргород Комаргородське ВПУ, 
Тульчинський район 

с. Комаргород, 
вул. Соборна,65 

 

 Налужна Ірина 
Іванівна 

0684133273 

Заклад освіти 

23.  Вінницька м. Хмільник ДПТНЗ 
«Хмільницький аграрний центр ПТО» 

21.04.2022 
16.06.2022 

С.В.Вознюк 
Т.І.Мар`євич 

 
hacpto17@.ukr.net 

(04338)2-30-53 

ДПТНЗ 
«Хмільницький 
аграрний центр 

ПТО» 

24.  Вінницька м. Вінниця Вище художнє професійно-технічне училище 
№5 м. Вінниці 

вул.. Лебединського,13, м. Вінниця, 
21034 

21.04.2022 
28.04.2022 
06.05.2022 
13.05.2022 
20.05.2022 
27.05.2022 

Бегус Наталя Іванівна 
0977758066 

ВХПТУ 5 
м. Вінниці 

25.  Вінницька смт Вороновиця ПТУ № 14 
смт Вороновиця, 
Вінницький р-н. 
вул. Гагаріна, 1 

 

18.05.2022 р. 
(онлайн) 

Савчук С.С. 
0671555304 

svitlanasavchuk6@gm
ail.com 

ПТУ № 14 
смт Вороновиця, 

 

26.  Вінницька м. Вінниця ВПУ №11 
м. Вінниці 

Немирівське шосе, 78 

27.04.22. Малюгіна Л. 
0681112382 

Навчальний корпус 

27.  Вінницька С.Заболотне Вул.Чоботарська 1 
с.Заболотне 

Вінницька обл.Тульчинський р-н 

15.04.2022року 
13.05.2022року 
28.05.2022року 
4.06.2022року 
15.06.2022року 

В.О. заступника 
директора по 
навчально-

теоретичній роботі 
Лукіянчук О.О. 
Те. 0979656645 
В.О. заступника 

директора по 
виховній роботі 

Руда І.В. 
Те. 0678337383 

С. Заболотне 
онлайн 



28.  Вінницька с.Михайлівці Михайловецький професійний аграрний 
ліцей, вул.Центральна, 50А, с.Михайлівці, 

Могилів-Подільський район 

22.04.22 
13.05.22 

В.В.Гаврилюк, 
0680336322 

Михайловецький 
ПАЛ 

 
 
 
 
 
 
 

Інші профорієнтаційні заходи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 
період вступної компанії 2022 року 

 
№ Область Назва 

населеного 
пункту 

Назва та адреса 
ЗП(ПТ)О 

Назва профорієнтаційного заходу Відповідальна 
особа від 

закладу, її 
контакти  

 

Місце 
проведення 

1 Вінницька м.Хмільник ДНЗ «Професійний 
ліцей сфери послуг 

м.Хмільник» 
пл.Перемоги, 

буд.7 
м.Хмільник 

22000 

Віртуальна екскурсія закладом 
 

Виставка виробів здобувачів 
освіти,відеопрезентація навчального 

закдаду,майстер класи(в онлайн режимі) 

Журило М.М. 
тел.0978690488 
Коломієць Т.М. 
тел.0971894245 
Цвєткова Е.Ф. 

тел.0677423357 

Сайт ліцею, 
соціальні мережі 

навчального закладу 

2 Вінницька м.Тульчин Вище професійне 
училище №41 

м.Тульчина вул.. 
Леонтовича 133 

Відео: 
« Позитив у професії » 

Реклама навчального закладу: 
big board ,city light 
Соціальні мережі: 

Facebook, Instagram 

Короленко Н.В. 
Юрчук С.С. 

Трембовецька Ю.М. 
Побережник І.В. 

Соцмережі 



3 Вінницька м.Вінниця 
Вінницький 

район та 
райони 

Вінницької 
області 

ДНЗВПУ-No7 Бесіди з учнями випускних класів на 
протязі навчального року. Показ майстер-

класів, екскурсія-подорож покликаних 
популяризувати професії з яких 

здійснюється підготовка в навчальному 
закладі в онлайн режимі. 

Рекламні оголошення. 
 

Заступникдиректора
НВРВерещакО.Г.(0

98)-273-03-57 

В класних кімнатах 
або в актовій залі 
шкіл м. Вінниці, 

Вінницького району 
та районах 

Вінницької області 
Онлайн зустрічі 

4 

Віницька м.Бар 
ДНЗ «Барський ПБЛ» 

В.Григоровичів-
Барський, 5 

 
08.04.2022р 

 
День відкритих дверей 

Зустріч адміністрації ліцею з директорами 
шкіл міста та району 

Віртуальна екскурсія по ліцею 
Проведення майстер-класів, виставок 

технічної творчості на загальноміських 
святах 

Розміщення оголошеня по профорієнтації в 
районну газету 

Розміщення матеріалів про події, що 
відбуваються в ліцеї, в соціальних  мережах 

Facebook, Tik Tok, сайт ліцею 
Спільне проведення семінарів з 

популяризації робітничих професій з 
Центром зайнятості 

Заступник 
директора 
Заступник 

директора з ВР 
Старший майстер 

Майстри в\н 
(barbydlizey@ukr.net

) 
Адміністрація ліцей 

Заступник 
директора 
Заступник 

директора з ВР 
Практичний 

психолог 
Старший майстер 

Майстри в\н 
Заступник 

директора з ВР 
Відповідальний за 

сайт ліцею 
Адміністрація ліцею 

 

Навчальний заклад. 
 
 

Центр міста Бар 
 

ДНЗ «Барський ПБЛ» 
 

Соціальні мережі, 
сайт ліцею 

5 Вінницька с. Зозів вул. Соборна,5а 
с. Зозів 

Вінницького р-ну 
Вінницької обл. 

Профорієнтаційна робота з учнями 
загальноосвітніх шкіл (виїзди в школи) 
Спільна робота навчального закладу з 

загальноосвітні за школами, 

Пасєка Інна 
Іванівна 

0974004249 
 

Іллінецького 
Оратівського 
Вінницького 

Погребищанського 



підприємствами замовниками робітничих 
кадрів та службами зайнятості. 

Організація роботи з батьками випускників 
2022р загальноосвітніх шкіл 

Висвітлення матеріалів про навчальний 
заклад на інтернет- ресурсах, поширення 
рекламних профорієнтаційних роликів, 

буклетів та агітаційних оголошень  в 
соціальних групах 

Проведення профорієнтації через соціальні 
мережі та електронну пошту, шляхом 
розсилання інформаційних листів у 

загальноосвітні школи 

Яковлєва Оксана 
Анатоліївна 
0686852238 

 
Карась Катерина 
Володимирівна 

0674311970 
 

Мельничук 
Володимир 
Борисович 
0687620100 

Районів 
 

сайт навчального 
закладу, фейсбук, 

інстаграм, 
телеграм, 

газети та радіо 
Іллінецького 
Оратівського 
Вінницького 

Погребищанського 
районів 

6  
 

Вінницька 

 
 

с. Мазурівка 

Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Мазурівський 

аграрний центр 
професійно-технічної 
освіти», с. Мазурівка 
Чернівецького району 

 
1. Майстер-клас «Сучасні джерела пошуку 

роботи» 
2. Майстер-клас з оздоблення 

кондитерських виробів 
3.Організація тестування, анкетування, 
діагностики здобувачів освіти з метою 

профзорієнтованості. 
4.Здійснення індивідуальних і групових 

консультацій із здобувачами освіти. 
5. Ознайомлення з освітнім закладом: 

-зустрічі абітурієнтів з майстрами 
виробничого навчання ; 

-екскурсії. 
6. Підготовка і роз-повсюдження проф-
орієнтаційних матеріалів про освітній 

заклад: 
рекламних буклетів, мультимедійні 

презентації, відео тощо. 
7. Розміщення рекламних матеріалів в 

публікаціях в пресі районного значення. 
8. Проведення зустрічей з випускниками 

 
 

Вінницька 

 
 

с. Мазурівка 



шкіл, з метою популяризації робітничих 
професій. 

9. Розміщення рекламних матеріалів в 
публікаціях в пресі районного значення. 
11. Робота мобільних груп в закріплених 
школах, виступ агітаційних агітбригад. 

 
 

7 Вінницька м. Вінниця ДНЗ «ВЦПТО ТД» пр.. 
Юності 10/23 

Розміщення профорієнтаційної інформації 
 

Участь у міських профорієнтаційних 
закладах 

Фурман О.Д. 
0975863382 

Сайт заклада 
 

Facebook 

8 Вінницька Гнівань ДПТНЗ «Гніванський 
професійний ліцей імені 
Двічі Героя Радянського 

Союзу Р. Я. 
Малиновського» 

вул. Промислова, 2, м. 
Гнівань, Вінницька обл. 

1. «Популяризація робітничих професій в 
освітньому середовищі» - постійно 

2. Участь в професійному квесті 
Гніванської ОТГ «Шлях до професій»- 

квітень/травень 
3. Проведення агітаційної роботи 

педагогічними працівниками в школах 
регіону та за місцем проживання 

абітурієнтів - постійно 

Заступник 
директора з ВР 

Ольга Анатоліївна 
Пришляк 

тел..0968153755 

Сайт, Facebook, 
Instagram 

9 Вінницька м. Немирів ДНЗ 
« Немирівський 

професійний ліцей» 
вул. Ліцейна, 1 

м. Немирів, 
Вінницька обл. 
Вінницький  р-н 

22800 

1.Організація екскурсій шкіл області в 
рамках заходу «День відкритих дверей»; 

2.Зустрічі педагогічних працівників із 
випускниками шкіл; 

3. Проведення майстер – класів для 
випускників старших класів  на базі 

майстерень ліцею; 
4. Виступи педагогічних працівників на 
загальношкільних онлайн – заходах для 

батьків; 
5. Інформування населення про життя 

ліцею в газетах міста та району; 
6.  Спільно з Центром зайнятості  
населення проводити зустрічі з 

Заступник 
директора з 
навчально - 

виховної роботи 
Зоя БЕЗКОСТА 

тел. (096)5032555 
 

засоби 
масової інформації 

 
школи 
району 

 
на базі майстерень 

ліцею 
 

школи 
району 

 
 

газети міста та 



непрацюючим  населенням , з метою 
залучення до навчання , професійної 

перепідготовки і підвищення кваліфікації; 
7. Виготовлення і пощирення буклетів про 

професії ліцею; 
8. Забезпечити профорієнтаційне 

висвітлення роботи ліцею в засобах масової 
інформації  (преса, радіо, інтернет, 

зовнішня реклама,  на тему «Вибір професії 
–невід’ємний етап у житті кожного» 

9. Провести виставки виробів, макетів, 
творчих робіт учнів ліцею на тему: «Наші 

захоплення» 
 

району 
 
 

ІІ поверх 
навчального корпусу 

 
 
 
 
 
 

школи 
району 

 
 

засоби 
масової інформації 

 
 
 
 
 
 

ІІ поверх 
навчального корпусу 

 
10 Вінницька с. Гущинці Державний навчальний 

заклад «Гущинецьке 
ВПУ» . Вінницька 

область, Хмільницький 
район, село Гущинці, 
вулиця Шевченко 114 

Профорієнтаційна робота в навчальних 
закладах Калинівського, Хмільницького, 

Козятинського, Липовецького, 
Вінницького, 

Літинського районів творчою групою ДНЗ 
«Гущинецьке ВПУ» протягом навчального 

року 
Профорієнтаційні заходи з учнями нашого 
навчального закладу протягом навчального 

• Крук О.П. 
• Стасюк Ю.Д., 

• guscinecke_vpu@ukr
.net 

 

Навчальний корпус 
Державного 

навчального закладу 
«Гущинецьке ВПУ» 

Актова зала 



року 
Тренінги, круглі столи, психологічні 

години і зустрічі з роботодавцями 
11 Вінницька Смт.Браїлів ДНЗ “Браїлівський 

професійний ліцей” 
вул.Чайковського ,13 

Профорієнтаційні виїзди по школах 
Жмеринського району 

Розміщення рекламної інформації у 
Фейсбук, Інстаграм, на дошках оголошень 

Богатченко С.М. Жмеринський район 

12 Вінницька Жмеринка Жмеринське вище 
професійне училище 

вул.. Київська 13 

Відеоролики на каналі YouTube з переліком 
професій 

 
Оголошення на Facebook 

про набір учнів 
Оголошення в місцеву пресу 

Розміщення відеоролика на інформаційні 
платформи (посиланням на YouTube 

)Facebook та сайт училища , для 
профорієнтаційної роботи 

Охоплено школи міста та області з 
об’явами про набір у Жмеринське ВПУ 

Здійснено дистанційний зв'язок з 
директорами шкіл міст та районів щодо 
наявності контингенту учнів 9-х та 11-х 

класів. 

Соціальний педагог 
Свистун Анастасія 

Олександрівна 
+380976015808 

Перепечай Ольга 
Олексіївна- 
заступник 

директора з 
виховної роботи 
+380973134672 

Виконуючий ВО 
заступника 

директора з НВР 
Марценюк Віталій 

Вікторович 
+380679836551 

Майстри 
виробничого 

навчання 

YouTube 
Facebook 

«Жмеринська газета» 
Сайт училища, 

YouTube 
Facebook 

Школи міста та 
області 
Вайбер 

Телефонний режим 
https://www.youtube.c
om/channel/UC6GaA5
TX1ZrjgiPuM8HA8U

g 
Для  перегляду відео 

з рекламами професій 
переходьте за 
посиланням 

13 Вінницька Теплик Воронцова,1 Поширення  профорієнтаційної  інформації  
в соціальних мережах 

Розміщення інформаційних листівок на 
сайтах шкіл  та ОТГ 

Розміщення інформаційних листівок у 
закладах освіти на дошках  оголошень 

Зустріч з керівниками відділів  освіти та 
директорами  шкіл 

Зустріч з випускниками шкіл та їхніми 

Колос Андрій 
Миколайович 
0683609560 

teplik-pal@ukr.net 
педагогічний 

колектив 

Актова зала 
Теплицького 
професійного 

аграрного ліцею 



батьками 
Поширення профорієнтаційної інформації 

через ЗМІ (газети, радіо) 
Популяризація робітничих професій  через 

різного роду заходи, які проводяться у 
навчальному закладі 

Круглі столи в центрі зайнятості  за  участю 
роботодавців 

 
14 Вінницька м. Козятин ДПТНЗ «Козятинське 

міжрегіональне вище 
професійне училище 

залізничного 
транспорту» 
м. Козятин 

Розміщення електронної заяви про вступ до 
Козятинського МВПУЗТ 

26.04.2022 
Розміщення відеоролику «Творча молодь 

презентує» 
05.05.2022 

День відкритих дверей в режимі 
відеоконференції. 

11.05.2022 
Онлайн-екскурсія у Козятинському 

МВПУЗТ 
18.05.2022 

Поради психолога про вибір професії 
08.06.2022 

Розміщення відеоролику «День відкритих 
дверей» 

21.06.2022 
Ярмарка професій 

Протягом травня-серпня 2022 
Розміщення в соціальних мережах 

відеороликів про робітничі професії 

Римша Д.О. 
kmvpuzt@gmail.com 

Осіпчук Л.В. 
+380434220065 
Рибіцька А.В. 

+380434220065 
Шендрик Н.П. 
+380434220065 

Сайт, група училища 
у Facebook, 

соціальні мережі 
Козятинське 

МВПУЗТ 

15 

Вінницька м.Вінниця 

ДПТНЗ "Вінницьке 
міжрегіональне вище 
професійне училище"   

м.Вінниця, 
вул.Стрілецька,5 

Розміщення рекламних матеріалів  на  сайті 
навчального  закладу, соціальних мережах 

«Facebook», «Instagram», "Telegram", 
"YouTube" канал "ВМВПУ", vmvpu.vn.ua 

внутрішній сайт "ВМВПУ" 

Корженко С.Г.  
Тел.:0977224732   
Воронюк О.М. 

Тел.:0964509109 

Навчальний заклад  
Вінницьке МВПУ 
ЗОШ м.Вінниці та 
Вінницької області 
Дошки оголошень 



Проведення профорієнтації силами учнів у 
ЗОШ м.Вінниці та Вінницької області 
Розміщення інформації про вступ на 

дошках оголошень м.Вінниці та Вінницької 
області 

Проведення інтерактивного діалога з 
абітурієнтами через соціальні мережі 

Поширення  інформації про освітній заклад 
на електронні пошти ЗОШ  м.Вінниці та 

Вінницької області 
Проведення профорієнтації педагогічними 

працівниками в закріплених школах 
Поширення профорієнтаційної інформації в 

батьківських групах ЗОШ м.Вінниці та 
Вінницької області 

Розміщення рекламних матеріалів  на 
сайтах територіальних громад  Вінницької 

області 

м.Вінниці та 
Вінницької області 
Веб-сайт ДПТНЗ 

"Вінницьке МВПУ" 
Сайти 

територіальних 
громад м.Вінниці та 
Вінницької області 

16 Вінниць-
ка 

м.Вінниця ДНЗ «Вінниць-кий 
ЦПТО перероб-ної 
промис-ловості» 

Розміщення профорієнтаційного 
рекламного матеріалу в соцмережах та на 
сайтах ЗОШ міста та тер. громад області. 

Постійно 
Створення відеоматеріалів «Мандрівка у 

професії» та розміщення їх  на сайті 
закладу освіти та у соцмережах 

Постійно 
Проведення профорієнтацій-них тренінгів 

для учнів ЗОШ «Твій професійний 
маршрут» (онлайн) 

Квітень-травень 2022р. 
Проведення майстер-класів для учнів 

загально- 
освітніх шкіл 

м. Вінниці та Вінницької ОТГ за 
професіями: кухар, пекар, кондитер, 

Черненко Н.С., 
097-284-64-14 

Сайт закладу освіти, 
Facebook, 
Instagram 



офіціант, бармен. 
Згідно графіку 

Організація роботи літніх профорієнтацій-
них таборів для учнів ЗОШ за сприяння 

громадської організації  «Освітній простір 
2,0» 

Червень - липень 
17 Вінницька Комаргород Комаргородське ВПУ, 

Тульчинський район 
с. Комаргород, 

вул. Соборна,65 
 

1.Проведення «Дня відкритих дверей». 
2. Співпраця з районною службою 

зайнятості. 
3.Оформлення «проф-орієнтаційного 

куточка»: 
- «У світі професій»; 

-«Складові вибору професій»; 
-«Твоя професійна кар’єра». 

4.Організація тестування, анкетування, 
діагностики здобувачів освіти з метою 

профзорієнтованості. 
5.Здійснення індивідуальних і групових 

консультацій із здобувачами освіти. 
6.Ознайомлення з освітнім закладом: 

-зустрічі абітурієнтів з майстрами 
виробничого навчання ; 

-екскурсії. 
7.Підготовка і роз-повсюдження проф-
орієнтаційних матеріалів про освітній 

заклад: 
рекламних буклетів, мультимедійні 

презентації, відео тощо. 
8. Проведення зустрічей з випускниками 
шкіл, з метою популяризації робітничих 

професій. 
9. Проведення рекламної діяльності через 

офіційний сайт училища, соціальні мережі. 
10. Розміщення рекламних матеріалів в 

Налужна Ірина 
Іванівна 

0684133273 

Закріплені заклади 
загальної середньої 

освіти 



публікаціях в пресі районного значення. 
11.Проведення майстер-класів, виставок-

презентацій з висвітленням у ЗМІ. 
12. Робота мобільних груп в закріплених 
школах, виступ агітаційних агітбригад. 

13.Проведення тижнів професій. 
18 Вінницька 

область 
м.Хмільник ДПТНЗ 

«Хмільницький 
аграрний центр ПТО» 

Онлайн екскурсія навчального закладу. 
 
. 

Відеопрезентація навчального закладу. 
Онлайн -анкетування для абітурієнтів 

Онлайн презентація  «Перукарська 
майстерність». 

Фотопрезентація  «Манікюрна справа» 
Фотопрезентація  спеціальності «Кухар» 
Презентація Профорієнта-ційний  хап  у 

будівніцтві.Будівельна професія завжди у 
тренді. 

Популяризація  робітничих професій 
навчального закладу у міських заходах: 

«День міста», 
«День Європи», 

«День Незалежності». 
Відео- презентація навчально-практичного 

центру з професії 
«Слюсар ремонту з сільськогоських машин 

та устаткування». 
Розміщення персональної сторінки закладу 

на сайті «Освіта в Україні». 
Презентація «Водіння  автомобіля  з 

використаннням складних елементів» 

 
Григориця С.М. 
Войтенко Д.В. 
Качайло О.О., 

Дубовіцька М.В. 
Кузмінська Н.К. 

Жук М.С. 
Очеретнюк Г.Ю. 

Черненко І.І. 
Вознюк О.М., 

Дідук Ю.І. 
Вознюк С.В. 

Гаврилюк Ж.А. 
Григориця С.М., 
Бялківська А.В. 
Ковальчук В.М. 

ДПТНЗ 
«Хмільницький 
аграрний центр 

ПТО» 

19 Вінницька м. Вінниця Вище художнє 
професійно-технічне 

училище №5 м. Вінниці 

Майстер-клас «Воскова писанка» 
19.04.2022 

Майстер-клас «Воскова писанка» 
27.04.2022 

Муравко Олена 
Олексіївна 
0984768827 

Гуртожиток 
ВХПТУ№ 5 



вул.. Лебединського,13, 
м. Вінниця, 

21034 
20 Вінницька м. Вінниця ДНЗ «ЦПТО №1 м. 

Вінниці» 
21022  м. Вінниця, вул. 

С.Зулінського 27 

Регулярне розміщення оголошень, промо-
роликів в інтернет – спільнотах громад 

області та України (наприклад 
«Стрижавка.online», «Теплик.info» і т.д.) 

(постійно) 
 

SMM реклама (постійно) 
Онлайн заходи в рамках проведення 

професійних тижнів (за графіком) 
 

Участь у фестивалі польової кухні ім. Т. 
Сича (28.06.22) 

Участь у щорічній виставці технічної 
творчості «Наша творчість тобі Україно!» 

(травень) 
Зустрічі зі школярами міста (постійно) 

Профорієнтаційні виїзди у райони області 
(постійно) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНВР Рабодзей С.В. 
vncpto1@ukr.net 

т. 50 98 64 
 
 
 
 
 
 
 

інтернет 
 
 
 
 
 
 

Площа Козицького 
 
 
 

ЗОШ міста 
 
 
 
 

ЗОШ області 

інтернет 

21 
Вінницька 

смт. 
Крижопіль 

ДНЗ «Крижопільський 
професійний 

будівельний ліцей» смт. 

Ярмарка професій (співпраця із центром 
зайнятості Крижопільського р-ну) 

 

Лупол Валентина 
Михайлівна 

0(67) 6010743 

Районний Будинок 
культури 

смт. Крижополя 



Крижопіль, вул.. 
Чабанюка, 7 

Ярмарка професій (співпраця із центром 
зайнятості смт. Торстянець 

Подільські товтри (представлення виробів 
майстрів різних професій) 

Районні фестивалі українських традицій 
 

Подільські товтри 
(представлення 

виробів майстрів 
різних професій ) 

Парк відпочинку смт. 
Крижополя,сільські 
Будинки культури 
Крижопільського 

району 
22 Вінницька смт 

Вороновиця 
ПТУ № 14 

смт Вороновиця, 
Вінницький р-н. 
вул. Гагаріна, 1 

«Моя професія – мій успіх» 
 

«Людина для професії, чи професія для 
людини» 

« Мій вибір професії» 

Савчук С.С. 
0671555304 

svitlanasavchuk6@g
mail.com 

 
Козак В.П. 
0688386613 

valentinakozak59@g
mail.com 

 
Стягайло С.П. 

0962520522 
s.stagaylo@gmail.co

m 
 
 

актова зала 
ПТУ № 14 

смт Вороновиця 
 

НПЦ ПТУ № 14 
з підготовки 
бджолярів 

 
кабінет 

спецдисциплін за 
професією «Кухар; 

кондитер» 

23 Вінницька м. Вінниця ВПУ №11 
м. Вінниці 

Немирівське шосе, 78 

1.Участь у міських та обласних 
профорієнтаційних заходах; 

2.Участь у «Ярмарках професій»; 
3.Розміщення рекламних листівок  в 

транспорті, на рекламних щитах міста та 
області; 

4.Розміщення рекламних роликів про 
професії в соціальних мережах; 

5.Розміщення інформації 
профорієнтаційного змісту на сайті 

Малюгіна Л. 
0681112382 

 
 
 
 

www.vpu. 11.vn.ua 



освітнього закладу. 
 

24 Вінницька с.Михайлівці Михайловецький 
професійний аграрний 
ліцей, вул.Центральна, 

50А, с.Михайлівці, 
Могилів-Подільський 

район 

Зустріч зі школярами Мур-Куриловецької , 
Вендичанської та Барської ОТГ, Могилів-

Подільського р-ну (постійно) 
Розмішення реклами у районних газетах, 

радіо та на бігбордах ОТГ(постійно) 
Публікація профорієнтаційних відео та 

публікацій у соц.мережах (постійно) 
Участь у щорічній виставці технічної 
творчості учнівської молоді «Наша 
творчість тобі,Україно» (травень) 

В.В.Гаврилюк, 
0680336322 

Школи Мур-
Куриловецької, 

Вендичанської та 
Барської ОТГ, Мог-
Подільського р-ну 
Офіційні сторінки 

ліцею та групові чати 
соц.мереж 
м.Віниця 

 


