
ПРОГРАМА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВЕБІНАРУ 

«ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ: 

 ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ» 

 
Модератор вебінару – Лариса ДВОЄНОСОВА, методист Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 
 
1. Вітальне слово. 

Олександр ПАРЖНИЦЬКИЙ, 

директор 

Науково-методичного центру  

професійно-технічної освіти 

 у Запорізькій області. 

 

2.  «Робітничі професії: перспективи майбутнього».  

Леся ДОРОХОВА,  

заступник директора з виховної роботи; 

 

Людмила ДЖЕРЕЛЕЙКО,  

методист 

ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр 

 професійно-технічної освіти», 

Запорізька область. 

 

3. «Підвищення престижності робітничих професій. Власний 

досвід». 

Тетяна  ДИМИТРОВА,  

заступник директора з навчально-виробничої роботи 

ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей», 

Запорізька область. 

 

4. «PR-кампанія – ключовий інструмент менеджменту системи 

професійної освіти Рівненщини». 

Марта КЛИМЧУК, 

методист 

Навчально-методичного центру 

 професійно-технічної освіти  

у Рівненській області. 

 

5. «Запровадження ефективних програм професійної орієнтації 

молоді на робітничі професії із залученням підприємств-замовників 

кадрів». 

Тереса БАБИЧ,  

методист 

Науково-методичного центру  



професійно-технічної освіти  

у Дніпропетровській області. 

 

6. «Блогінг/Влогінг як найдієвіший шлях популяризації робітничих 

професій». 

Оксана БАБІТА,  

заступник директора з навчально-виховної роботи  

Берегівського професійного ліцею сфери послуг, 

Закарпатська область. 

 

7.  «Популяризація професії «Машиніст електровоза, 

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування». 
Валентина АГАЛАРОВА,  

майстер виробничого навчання 

ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», 

Запорізька область. 

 

8. «Профорієнтаційна робота та підготовка робітничих кадрів у 

міжшкільному навчально-виробничому комбінаті». 

Ірина СЛАБЧЕНКО,  

методист з профорієнтації 

Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, 

Чернігівська область. 

 

9. «Популяризація професій сільськогосподарського напрямку через 

впровадження у навчально-виробничий процес елементів дуальної 

освіти». 

Олександр КОВТУН,  

майстер виробничого навчання 

Олександрійського професійного аграрного ліцею, 

Кіровоградська область. 

 

10.  «Популяризація робітничих професій через використання 

можливостей соціальних мереж та Інтернет-технологій». 

Вікторія ЗАХАРЧУК, 

викладач 

Олександрійського професійного аграрного ліцею, 

Кіровоградська область. 

 

11.  «Досвід залучення грантових коштів для популяризації 

робітничих професій серед молоді».  
Наталія МЕДИНСЬКА,  

методист 

ДНЗ «Професійно-технічне училище №14  

м. Нова Каховка», 

Херсонська область. 



12.  «Популяризація робітничих професій через цікаве навчання». 

Олена ГРИДАСОВА, 

викладач української мови та літератури 

 ДНЗ «Професійно-технічне училище №14  

м. Нова Каховка», 

Херсонська область. 

 

13.  «Співробітництво з міськими центрами зайнятості як шлях 

реалізації основних проблем популяризації робітничих професій». 

Олександр ЦИГАНОК, 

методист 

 Покровського професійного ліцею,  

Донецька  область. 

 

14. «Кращі практики з просування робітничих професій у різних 

соціальних групах». 

Олена ЮДЕНКОВА, 

виконуючий обов’язки  директора 

ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище поліграфії  

та інформаційних технологій», 

Дніпропетровська  область. 

 

15. «Соціальне партнерство як складова успішної популяризації 

робітничих професій (з досвіду роботи)».  
Сергій ТИМКО,  

директор 

ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти», 

Закарпатська область. 

 

16.  «Сучасні тенденції популяризації робітничих професій». 

Алла САВЧЕНКО, 

методист 

 ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки  

та перепідготовки робітничих кадрів»,  

Дніпропетровська  область. 

 

17. «Сучасні підходи до профорієнтаційної діяльності серед молоді». 

Оксана СТАДНІК, 

старший майстер 

 ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище».  

 

18. «Майстер-клас як основа популяризації робітничих професій». 

Оксана ЛЕВЕНЕЦЬ, 

методист 

ДНЗ «Луганський центр професійно-технічної освіти  

державної служби зайнятості». 



 

19. «Інноваційні підходи до  проведення профорієнтаційних заходів».  
Микола КРАСУЛЯ,  

заступник директора з навчально-виховної роботи  

ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр», 

Дніпропетровська  область. 

 

 

20.  «Популяризація робітничих професій Новокаховського  вищого 

професійного училища». 

Тетяна СУХАЦЬКА, 

заступник директора з виховної роботи 

 Новокаховського  вищого професійного училища, 

Херсонська область. 

 

 

 

 

 

 

 

 


