
   Графік проведення Днів відкритих дверей у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

у період вступної кампанії 2021 року 
 

№ 

з/п 

Область Назва 

населеного 

пункту 

Назва та адреса 

ЗП(ПТ)О 

Дати 

проведення 

Днів відкритих 

дверей 

Відповідальна особа від 

закладу, її контакти 

Місце 

проведення 

1. Київська 

область 

м. Васильків КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний», 

м. Васильків, 

вул. 

Декабристів, 39 

02 березня 2021 

04 березня 2021 

09 березня 2021 

11 березня 2021 

16 березня 2021 

18 березня 2021 

30 березня 2021 

01 квітня 2021 

06 квітня 2021 

08 квітня 2021 

13 квітня 2021 

15 квітня 2021 

20 квітня 2021 

22 квітня 2021 

27 квітня 2021 

29 квітня 2021 

06 травня 2021 

11 травня 2021 

13 травня 2021 

18 травня 2021 

20 травня 2021 

Бондар Ганна Василівна, 

 заступник директора з 

НВР 

 

(04571) 2-25-43;  

050-943-31-40; 

098-569-47-42 

 

vasylkiv_licej@ukr.net 

КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний» 

 



 

Інші профорієнтаційні заходи у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

у період вступної кампанії 2021 року 
 

№ 

з/п 

Область Назва 

населеного 

пункту 

Назва та адреса 

ЗП(ПТ)О 

Назва 

профорієнтаційного 

заходу 

Відповідальна особа 

від закладу, її 

контакти 

Місце 

проведення 

1. Київська 

область 

м. Васильків КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний», 

м. Васильків, вул. 

Декабристів, 39 

Розміщення 

інформації про 

початок ВСТУПНОЇ 

КАМПАНІЇ 2021 

року у соціальних 

мережах, ЗМІ 

Бондар Ганна 

Василівна, заступник 

директора з НВР 

(04571) 2-25-43;  

050-943-31-40; 

098-569-47-42 

 

vasylkiv_licej@ukr.net 

Соціальні мережі 

Instagram, Facebook, 

ЗМІ веб сайт ліцею 

www.vasylkiv-

litsei.com.ua 

    Направлення 

інформаційних 

листів у заклади 

освіти, ІРЦ Київської 

області та інші 

інституції 

 ЗЗСО, ІРЦ Київської 

області 

    Створення 

відеопрезентаційних 

роликів з професій: 

1. «Оператор з 

обробки інформації 

та програмного 

забезпечення. 

Адміністратор»; 

 Розміщення 

відеоматеріалів у 

соціальних мережах 

Instagram,  Facebook, на 

сайті ліцею 

www.vasylkiv-

litsei.com.ua 

 

http://www.vasylkiv-litsei.com.ua/
http://www.vasylkiv-litsei.com.ua/
http://www.vasylkiv-litsei.com.ua/
http://www.vasylkiv-litsei.com.ua/


2. «Швачка. 

Кравець»; 

3. «Муляр. 

Штукатур»; 

4. «Електрозварник 

ручного зварювання. 

Водій 

автотранспортних 

засобів категорії 

«В»; 

5. «Кухар. 

Офіціант»; 

6.«Перукар. 

Манікюрник» 

    Проведення Ярмарок 

вакансій і професій  у 

співпраці із центром 

зайнятості 

 КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний» спільно з 

ЦЗ 

(згідно з обмеженнями 

помаранчевої зони) 

    Проведення «Дня 

відкритих дверей» у 

ліцеї (згідно з 

графіком для 

кожного ЗЗСО 

Васильківської ОТГ) 

 КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний» 

(згідно з обмеженнями 

помаранчевої зони) 

    Відвідування 

педагогами ліцею 

закладів загальної 

 ЗЗСО Васильківської 

ОТГ та регіону 



середньої освіти 

регіону 

    Виготовлення 

рекламної продукції 

ліцею 

 Розміщення рекламної 

продукції на 

рекламних щитах  

міста Василькова та 

регіону, на території 

закладу 

    Проведення виїзних 

майстер-класів та 

організація роботи 

воркшопів за 

професіями у 

закладах освіти 

регіону, області 

 ЗЗСО Васильківської 

ОТГ та регіону 

    Відвідування 

батьківських зборів 

батьків учнів 9-11  

класів у закладах 

загальної середньої 

освіти 

 ЗЗСО Васильківської 

ОТГ та регіону (згідно 

з обмеженнями 

помаранчевої зони) 

    Проведення 

виставки творчих 

досягнень за 

професіями на тему: 

«Моя професія – моє 

майбутнє» 

 КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний» 



    Проведення 

регіонального 

профорієнтаційного 

фестивалю  

«ПРОФ FEST OK» 

2021 

 КНЗ КОР 

«Васильківський 

професійний» (згідно з 

обмеженнями 

помаранчевої зони) 

 


