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Перелік заходів,  

запланованих в рамках реалізації кампанії  

«Тест-драйв професій для дівчат» 

 

 

 

І. Онлайн заходи 

 

Надихаючі мотиваційні зустрічі з амбасадорками проєкту, жінками-

лідерками, підприємицями: 

18.10.2021 о 19:00 – Ольга Гуцал, підприємиця, засновниця кампанії з 

виробництва моторних мастил «Kamion Oil», письменниця. 

19.10.2021 о 19:00 – Гася Оксюковська, фермерка, засновниця власної 

ферми «Farm for friends» 

20.10.2021 о 19:00 – Алла Запорожан, шеф-кухар ресторану Євгена 

Клопотенко «Сто років тому вперед» 

 

Мотиваційні лекції від психологів: 

21.10.2021 о 18:00 – Світлана Паніна, сімейна психологиня, гештальт-

терапевтка. Тема: «Жіноче лідерство у професійній реалізації» 

21.10.2021 о 19:30 – Марія Макуха, гештальт-терапевтка, експертка з 

профорієнтації. Тема: «Родина як команда: як батьки можуть допомогти 

донькам обрати майбутню професію» 

 

Практичні воркшопи з кар’єрного планування та профорієнтації: 

22.10.2021 о 18:00 – Тетяна Пашкіна, кар'єрна консультантка, експертка 

ринку праці, HR експертка robota.ua. Тема: «Як успішно змінити свою 

професію» 

22.10.2021 о 18:00 – Анна Адом, HR директорка Ferrexpo Poltava Mining. 

Тема: «Практичне планування майбутньої кар’єри для студенток 

професійно-технічних закладів» 

22.10.2021 о 19:30 – Тетяна Пашкіна, кар'єрна консультантка, експертка 

ринку праці, HR експертка robota.ua. Тема: «Професійна орієнтація – 

практичні інструменти, як обрати майбутню роботу» 

 

 

 

 

 



ІІ. Офлайн заходи 

 

УВАГА: у разі, якщо проведення офлайн заходів буде неможливе у зв’язку з 

погіршенням епідемічної ситуації, учасникам будуть запропоновані аналогічні 

заходи у форматі онлайн. Про зміни у проведенні заходів учасників будуть 

повідомляти електронною поштою та через веб-сайт кампанії 

www.testdrive.org.ua.  

 

 

м. Вінниця: 

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-обчислювальних машин» у ДПТНЗ «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище» 

21.10.2021 о 16:30 – Майстер-клас «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» у ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище» 

22.10.2021 – Екскурсія на підприємство «Agrana Fruit Україна» 

 

м. Запоріжжя:  

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Оператор верстатів з програмним 

керуванням» у ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне 

училище»  

21.10.2021 о 16:30 – Майстер-клас «Електромонтер» у ДНЗ «Запорізьке 

машинобудівне вище професійне училище»  

22.10.2021 о 15:30 – Екскурсія на підприємство у м. Запоріжжя 

(підприємство уточнюється, інформація буде на веб-сайті кампанії) 

 

м. Стрий, Львівська область: 

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» у ДНЗ «Вище професійне училище № 34 м. Стрий» 

21.10.2021 о 16:30 – Майстер-клас «Кухар» у ДНЗ «Вище професійне 

училище № 34 м. Стрий» 

22.10.2021 о 15:30 – Екскурсія на підприємство «Leoni» 

 

м. Миколаїв: 

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Мехатронік-технік» у Вищому 

професійному училищі № 21 м. Миколаєва 

21.10.2021 о 16:30 – Майстер-клас «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» у Вищому професійному училищі № 21  

м. Миколаєва 

22.10.2021 о 15:30 – Екскурсія на суднобудівельний завод «Нібулон» 

 

 

 

http://www.testdrive.org.ua/


м. Кременчук, Полтавська область: 

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» у Вищому професійному училищі № 7  

м. Кременчука 

21.10.2021 о 16:30 – Майстер-клас «Оператор верстатів з програмним 

керуванням» у Вищому професійному училищі № 7 м. Кременчука 

22.10.2021 о 15:30 – Екскурсія на підприємство Ferrexpo Poltava Mining 

 

м. Чернівці: 

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-обчислювальних машин» у Чернівецькому 

вищому професійному училищі радіоелектроніки 

21.10.2021 о 16:30 – Майстер-клас «Електромеханік автотранспортних 

засобів» у Чернівецькому вищому професійному училищі 

радіоелектроніки 

22.10.2021 о 15:30 – Екскурсія на підприємство у м. Чернівці 

(підприємство уточнюється, інформація буде на веб-сайті кампанії) 

 

м. Сарни, Рівненська область: 

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» у Вищому професійному училищі № 22 м. Сарни 

21.10.2021 о 16:30 – Майстер-клас «Оператор з обробки інформації  

та програмного забезпечення» у Вищому професійному  

училищі № 22 м. Сарни 

22.10.2021 о 15:30 – Екскурсія на підприємство у м. Рівне  

(підприємство уточнюється, інформація буде на веб-сайті кампанії) 

 

м. Дніпро: 

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» у Дніпропетровському центрі  

професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості 

22.10.2021 о 15:30 – Екскурсія на підприємство у м. Дніпро  

(підприємство уточнюється, інформація буде на веб-сайті кампанії) 

 

м. Харків: 

21.10.2021 о 15:30 – Майстер-клас «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» у Харківському центрі професійно-технічної 

освіти Державної служби зайнятості 

22.10.2021 о 15:30 – Екскурсія на підприємство у м. Харків  

(підприємство уточнюється, інформація буде на веб-сайті кампанії) 

 

  


