
 
 

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

 
 

№ Область 
Назва 

населеного 
пункту 

Назва та адреса ЗП(ПТ)О 
Дата проведення 
Днів відкритих 

дверей 

Відповідальна особа від 
закладу, її контакти (номер 

телефону або ел. пошта) 

Місце 
проведення 

1 

За
ка

рп
ат

сь
ка

 

 
м. Мукачево 

Вище професійне училище № 3 
м. Мукачево, 
вул. Кооперативна, 2 
м. Мукачево Закарпатська обл., 89600 

11.05.2022 

Канчій Е.А. заступник 
директора з виховної роботи 

0953953895 
ekancij@gmail.com 

Заклад освіти 

2  
м. Хуст 

Хустський професійний 
ліцей сфери послуг, 
м. Хуст, вул. Пушкіна, 11 
Закарпатська обл., 90400 

19, 20, 21 квітня 
2022 р. 

Лукашенко М.М. заст. 
директора  з виховній роботі 

тел.0681426237 
maryanalukashenko@gmail.com 

У режимі офлайн 
та онлайн згідно з 
визначеним 
графіком 

3 м. Ужгород 

Державний навчальний заклад 
«Ужгородський центр професійно-
технічної освіти».  
вул. Сергія Мартина, 3, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 88000 

онлайн 

Кокора Н.Р., 
заступник з виховної роботи 

0665387846 

В режимі онлайн 

4 м. Ужгород 

Ужгородське вище комерційне 
училище ДТЕУ,  
м. Ужгород, Православна набережна, 
21. Закарпатська обл., 88000 

 
онлайн 

Скиба М. П., заступник 
директора з виховної роботи, 

тел.: 0502631672 Заклад освіти 

5 м. Мукачево 

Державний навчальний заклад 
«Мукачівський центр професійно-
технічної освіти», 
 м. Мукачево, вул. І. Франка-бічна, 18.,  
Закарпатська обл., 89600 

онлайн 

Трощак М.І., заступник 
директора з виховної роботи 

0509863856 

В режимі онлайн 

6 м. Свалява 

Свалявський професійний 
будівельний ліцей,  
вул..Шевченка, 15 «а», м. Свалява, 
Закарпатська обл., 89300 

29.04.2022 р. 

Герко М.В., заступник 
директора з виховної роботи 

0955343371 
Mariasabov1976@gmail.com 

Заклад освіти 

7 За ка рп ат
с

ьк а м. Хуст Хустський професійний ліцей 
вул. Свободи, 1, м. Хуст, Закарпатська 

01.06.2022 
07.06.2022 

Теличко В. І., заступник 
директора з навчально- Заклад освіти 
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обл., 90400 виховної роботи 0681870003 

8 м. Берегово 

Берегівський професійний 
ліцей сфери послуг 
вул. Бетлена Габора б.1 
м. Берегово, Закарпатська обл., 90202 

26-29.04. 2022 

Бабіта О.Ю. заступник 
директора з виховної роботи 

0955882817 
beregproflicey1@gmail.com 

Заклад освіти 

9 смт Міжгір’я 
Міжгірський професійний ліцей 
вул. Шевченка, 18, Міжгірський р-н, 
смт Міжгір’я, 90000 

19.05.2022 
Маслей О.Ф., заступник 

директора з виховної роботи 
0684934499 

Заклад освіти 

10 с. Сімер 

Перечинський професійний ліцей 
вул. Будівельників, 8, с. Сімер, 
Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 
89203 

 
 

Герич М.В. – 0508676490; 
Мацо Є.Ю., Кишкан Л.Б. 

Гудак Е.П. 
Соціальні мережі 

11 м. Тячів 
Тячівський професійний ліцей 
вул. Вайди, 3 
м. Тячів, Закарпатської обл., 90500 

29.04.2022 

Мовнар А.М., заступник 
директора з НВР 0976173846, 

ssassynalina@gmail.com 
 

Актова зала 
закладу освіти 

12 м. Ужгород 

Ужгородське вище професійне 
училище торгівлі та технологій 
харчування, вул. Капушанська, 142, 
 м. Ужгород, 

онлайн 
15.04, 22.04, 
29.04, 13.05,  

20.05, 27.05.2022 

Кучерявий Є.І., заступник 
директора з виховної роботи 
099-95-22-327; 098-53-85-455 

Центр 
професійної 

кар’єри 

13 м. Мукачево 

ДПТНЗ «Мукачівський професійний 
аграрний ліцей ім. М. Данканича» 
вул. Береста Олексія, 32,  м. 
Мукачево, Закарпатська обл., 89600 

24.03.2021 
онлайн 

Кумечко О.О., заступник 
директора з виховної роботи 

0662949795 kymechko.a@gmail.com Заклад освіти 

1 4 с. Білки 

ДПТНЗ «Білківський професійний 
аграрний ліцей». 
с. Білки, вул.. І.Франка, 220, 
Хустського району, 90132 

11.03.2021 

Береш О.І., заступник 
директора з навчально-

виховної роботи; 0977987682 
olesjaberesh@ukr.net 

Заклад освіти 

15 смт Великий 
Березний 

Професійно-технічне училище №33 
вул. Короленка, 10, 
смт Великий Березний, Закарпатська 
обл., 89000 

--- ---- ---- 

16 м. Виноградів 

Вище професійне училище № 34 
вул.. І. Франка, 116 
м. Виноградів, Закарпатська обл., 
90300 

19.05. 2022 
Міндак С.О., заступник 

директора з виховної роботи; 
095 54 34 340 

Актова зала 
закладу освіти 
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Таблиця 2 
 

 
Інші профорієнтаційні заходи у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти у період вступної кампанії 2022 року 
 

№ Область 
Назва 

населеного 
пункту 

Назва та адреса 
ЗП(ПТ)О Назва профорієнтаційного заходу 

Відповідальна особа від 
закладу, її контакти 
(номер телефону або 

ел. пошта) 

Місце проведення 

1 

За
ка

рп
ат

сь
ка

 

м. Мукачево 

Вище професійне 
училище № 3, 
м. Мукачево, 
вул. Кооперативна, 2 
 

Відеоекскурсія локаціями училища 
Канчій Е.А. заступник 
директора з виховної 

роботи 
0953953895 

ekancij@gmail.com 
 

 Вище професійне 
училище № 3 м. 

Мукачево, 
 публікації на сайті 

закладу та в 
соціальних 

мережах 

2 Рекламно-інформаційна кампанія «Світ 
професій» 

3 Профорієнтаційна онлайн-сесія 
«Запитуйте-відповідаємо» 

4 
Консультаційні онлайн-зустрічі в 
Центрі розвитку кар’єри «Професійна 
освіта – успішний старт» 

5 

 
м. Хуст 

Хустський 
професійний ліцей 
сфери послуг, 
м. Хуст,  
вул. Пушкіна,11, 
 

Онлайн спілкування із здобувачами 
освіти  та випускниками ЗЗСО І-ІІІ ст 
Тячівського, Рахівського районів   Лукашенко М.М., заст. 

директора  з виховній 
роботи тел.0681426237 
maryanalukashenko@gm

ail.com 

Хустський 
професійний ліцей 

сфери послуг 
 

6 Поширення інформації про вступ до 
закладу освіти в  соцмережах Соцмережі 

7 
Надсилання листів з  інформацією про 
особливості вступної кампанії 2022 
року в ЗЗСО ОТГ  

ЗЗСО ОТГ 

8 

м. Ужгород 
 

Державний навчальний 
заклад «Ужгородський 
центр професійно-
технічної освіти», 
вул. Сергія Мартина, 3 

Створення віртуальної відеоподорожі в 
заклад освіти, виробничі майстерні, 
навчальні кабінети   «У світі професій» 

Кокора Н.Р., 
заступник з виховної 

роботи 
0665387846 

 
 

Сайт  ЗП(ПТ)О;    
ЗОШ                          

м. Ужгорода 

9 

Проведення роз’яснювальної роботи з 
вступниками 2022 року щодо 
особливостей вступної кампанії 
засобами електронного зв’язку 

Соцмережі, 
Instagram и 
Facebook, 
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10 
Надання  інформації у Viber про  
можливість здобуття професій  учням та  
батькам випускних класів ЗЗСО  

Viber 

11 
Оновлення  інформації про вступ – 
2022 в мережі інтернет,   а також на 
сайті  закладу освіти  

YouTube, 

сайт закладу 

12 Онлайн спілкування з випускниками   
ЗЗСО    

13 

м. Ужгород 

Ужгородське вище 
комерційне училище 
ДТЕУ, м. Ужгород, 
Православна набережна, 
21 

Створення та оприлюднення на сайті 
закладу освіти відеоматеріалів про   
набір здобувачів освіти на                        
2022 – 2023 навчальний рік 

Скиба М.П., заступник 
директора з виховної 

роботи 
тел.: 0506738676 

 

Сайт закладу 
 

14 

Розміщення на сайті закладу освіти 
Правил прийому  на 2022/2023 
навчальний рік та коментар з  
роз’ясненнями  про особливості 
вступної кампанії 

15 

м. Мукачево 

Державний 
навчальний заклад 
«Мукачівський центр 
професійно-технічної 
освіти», 
м. Мукачево, 
вул. І. Франка-бічна, 18 
 

Зустріч працівників ЗП(ПТ)О та 
адміністрації ЗЗСО з метою 
налагодження та координації 
профорієнтаційної роботи 

Трощак М.І., заступник 
директора з виховної 

роботи 
0509863856 

ЗЗСО 
м. Мукачево та 

Мукачівської ОТГ 

16 Проведення онлайн-спілкування з 
випускниками ЗЗСО 

Резниченко Т.Й., 
старший майстер 

0505442272 
Viber 

17 Розміщення профорієнтаційних 
відеороликів у соціальних мережах Трощак М.І., заступник 

директора з виховної 
роботи 

0509863856 
 

Сайт ЗП(ПТ)О, 
 Facebook, 

Instagram, You Tube 

18 

Розміщення інформації про Правила 
прийому – 2022 та матеріалів для вступу 
в заклад освіти для внутрішньо- 
переміщених осіб 

Сайт закладу 
 

19 
 м. Свалява 

Свалявський профе-
сійний будівельний 
ліцей, м. Свалява, 
вул. Шевченка, 15 «а» 

Розміщення онлайн-презентацій про 
професії та  навчання в НПЦ на сторінці 
сайту закладу освіти 

Герко М.В. заступник 
директора з виховної 

роботи 
0955343371 

Mariasabov1976@gmail.com 
 

Свалявський 
професійний 

будівельний ліцей  
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20 

м. Хуст 
Хустський професійний 
ліцей, 
м. Хуст, вул. Свободи, 1 

Проведення семінарів-тренінгів 
профорієнтаційного спрямування 
спільно з МРЦЗ 

Пригара Т.Ф. 
практичний психолог 

(0679130615) 

ЗЗСО 
Хустської ТГ 

21 

 
Онлайн-спілкування з випускниками 9 
та 11 класів ЗЗСО до кінця                    
2021 – 2022 н.р. 

Бобик І. В.- ст. майстер; 
Волощук М. О.- заст. 
директора з НВирР 

(0972431725); 
Теличко В. І.- заст. 

директора з навчально-
виховної роботи 

(0681870003) 
 

 

Хустський 
професійний ліцей 

та ЗЗСО 
Хустської ТГ 

22 

Розміщення  на сайті закладу освіти та 
в соціальних мережах відео та фото  
матеріалів про матеріально-технічну 
базу та діяльність Хустського 
професійного ліцею 

Сайт закладу 

23 м. Берегово 

Берегівський 
професійний ліцей 
сфери послуг,  
м. Берегово,                              
вул. Мукачівська, 39 
 

Онлайн-зустрічі та профорієнтаційні 
тренінги зі здобувачами освіти ЗЗСО 
Берегівщини «У світі робітничих 
професій» 

Бабіта О.Ю.,  
0955882817 заступник 

директора  
з виховної роботи 

beregproflicey1@gmail.c
om 

 

ЗЗСО міста та 
району згідно з 

графіком 

24 

смт. Міжгір’я 

Міжгірський 
професійний ліцей, 
смт. Міжгір’я,                      
вул. Шевченка, 18 
 

Презентація профорієнтаційних 
відеороликів на сайті ліцею та у 
соціальних мережах 

Маслей О.Ф., 
заступник директора з 

виховної роботи 
0684934499 

Міжгірський 
професійний ліцей 

25 

Відео-екскурсія та відеоматеріали про 
матеріально-технічну базу та 
діяльність ліцею та онлайн-
спілкування з випускниками 9 класів 
за окремим графіком 

Козак Т.В., практичний 
психолог 

(0965587200)� 

Центр 
професійної 

кар’єри закладу 
освіти 

26 

с. Сімер 

Перечинський 
професійний ліцей, 
с. Сімер, 
вул. Будівельників,8 

Онлайн-зустрічі та онлайн-
спілкування вступників та працівників 
ліцею Герич М.В. –  

заступник директора з 
виховної роботи 

0508676490 

Соціальні мережі 

27 

Розміщення на сайті ліцею, в 
соціальних мережах профоріє-
нтаційних та відеоматеріалів про 
діяльність ліцею 

Соціальні мережі 
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28 

 

м. Тячів 

Тячівський 
професійний ліцей 
Закарпатської області, 
м. Тячів, вул. Вайди, 3 
 

Онлан-заняття: «Твій професійний 
маршрут» 

Мовнар А.М., 
заступник директора з 

НВР 0976173846, 
ssassynalina@gmail.com 

Тячівський 
професійний ліцей 

Закарпатської 
області 

29 
Онлайн-години спілкування «На 
порозі дорослого життя», «На шляху 
до успіху», «Калейдоскоп професій» 

30 

Розміщення оголошень про набір учнів 
на новий 2022-2023 н.р. у засобах 
масової інформації (газетах, радіо та 
мережі інтернет) 

31 м. Ужгород 

Ужгородське вище 
професійне училище 
торгівлі та технологій 
харчування, 
м. Ужгород, 
вул. Капушанська, 142 

Онлайн консультування 
(вівторок, четвер 09:00-13:00) 

Кучерявий Є.І., 
заст. дир. з ВР 
098-53-85-455 

(Telegram, Viber) 

Центр 
професійної 

кар’єри 

32 

м. Мукачево 

ДПТНЗ «Мукачівський 
професійний аграрний 
ліцей ім. М.Данканича» 
 м. Мукачево, 
 вул. Береста Олексія, 
32 

Розміщення на сайті закладу освіти  
профорієнтаційних  відеороликів для 
учнів ЗЗСО м. Мукачево  та 
Мукачівського р-ну  

Кумечко О.О. 
066-294-97-95 

kymechko.a@gmail.com 

ЗЗСО м. Мукачево 
та Мукачівської 

ОТГ 

33 

Розробити та розповсюдити рекламну 
продукцію (буклети, плакати, 
календарі, листівки, стікери тощо) для 
абітурієнтів Конусікова Л.І. 

050-672-57-31 
mpalmk@ukr.net 

 

ДПТНЗ 
«Мукачівський 

професійний 
аграрний ліцей                

ім. М.Данканича» 
 34 

Розміщення на веб-сайті ліцею 
інформаційних графіків з рекламою 
професій, правил прийому здобувачів 
освіти на 2022 рік, електронних заяв 
абітурієнтів 

35 

с. Білки 
 

 
ДПТНЗ «Білківський 
професійний аграрний 
ліцей», с. Білки, 

  вул. І.Франка, 220 

Рекомендації практичного психолога 
«На що потрібно звернути увагу при 
виборі професії?» 

Практичний психолог 
0689969324 Онлайн 

36 

Проведення роз’яснювальної роботи 
через соціальні мережі та у 
телефонному режимі 

 

Береш О.І., заступник 
директора з навчально-

виховної роботи 
0977987682 

Соцмережі,  
сайт закладу 

37  Практикум для випускників Українські філологи Онлайн 



7 
 

«Складання професійного резюме» 

38 
Онлайн захід за участі Іршавської 
районної філії Закарпатського 
обласного центру зайнятості Береш О.І., заступник 

директора з навчально-
виховної роботи 

0977987682 

Соцмережі,  
сайт закладу 

39 
Фотовернісаж «Моя трудова 
дистанція» з професії «Муляр, 
штукатур, лицювальник-плиточник» 

Соцмережі,  
сайт закладу 

40 Онлайн екскурсія до закладу освіти та 
презентація інфографіки по професіям 

Соцмережі, 
сайт закладу 

41 
смт Великий 

Березний 

Професійно-технічне 
училище №33, 
смт Великий 
Березний, 
вул. Короленка, 10 

Профорієнтаційне онлайн-
спілкування: «Стратегія вибору 
професії» 

Веселовська Н.Ю., 
заступник директора з 
виховної роботи тел. 

066008489 
veselovskanatalija14@g

mail.com 

 
Google Meet 

42 
Профорієнтаційне онлайн-
спілкування: «Робітнича професія – 
крок до великої кар’єри» 

Google Meet 

43 

м. Виноградів 

Вище професійне 
училище № 34,  
м. Виноградів, 
вул. І. Франка, 116 

3 D екскурсія закладом освіти 

Брич І.Д., 
заступник директора з 

навчально-виховної 
роботи 0506961040 

Сайт закладу  

44 Створення серії відеороликів по 
професіях 

Міщенко П.П., 
старший майстер 

0506189102 

Соціальні мережі 
( соціальні мережі 

ЗЗСО району) 

45 

Дні відкритих дверей відповідно до 
окремого графіку спілкування з 
випускниками 9-11 класів ЗЗСО                    
м. Виноградів та району 

Міндак С.О., заступник 
директора з навчально-

виховної роботи 
0955434340 

Соціальні мережі 

46 
Відео-звернення учнівського 
самоврядування до випускників 9 та 
11 класів ЗЗСО району 

 


