
 
 

Графік проведення Днів відкритих дверей  

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти  

у період вступної компанії 2019 року 

 

№ Область Назва населеного пункту Назва закладу Дата 

проведення 

Дня 

відкритих 

дверей 

Місце проведення Дня 

відкритих дверей 

1 Запорізька місто  

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний ліцей 

залізничного транспорту» 

27.03.2019 Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний ліцей 

залізничного транспорту» 

2 Запорізька місто 

Мелітополь 

Державний  навчальний 

заклад «Мелітопольський 

багатопрофільний центр 

професійно-технічної 

освіти» 

15.04.2019 Актова зала центру  

3 Запорізька місто  

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний ліцей 

автотранспорту»   

20.03.2019 Навчальний корпус закладу 

освіти 

4 Запорізька місто 

Приморськ 

Державний навчальний 

заклад  «Приморський 

професійний аграрний 

ліцей» 

19.04.2019 Навчальний корпус закладу 

освіти 
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5 Запорізька місто  

Токмак  

Державний навчальний 

заклад «Багатопрофільний 

центр професійно-технічної 

освіти» 

05.03.2019 місто Токмак, вул. 

Володимирська, 4А 

6 Запорізька місто  

Молочанськ  

Державний навчальний 

заклад «Багатопрофільний 

центр професійно-технічної 

освіти» 

18.04.2019 місто Молочанськ,  

вул. Центральна, 1 

7 Запорізька місто 

Вільнянськ 

Державний навчальний 

заклад «Вільнянський 

професійний ліцей» 

18.04.2019 Актова зала ліцею 

8 Запорізька місто  

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

правобережний професійний 

ліцей» 

22.03.2019 

19.04.2019 

17.05.2019 

Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

правобережний 

професійний ліцей» 

9 Запорізька село Осипенко 

Бердянський район 

Державний навчальний 

заклад «Осипенківський 

професійний аграрний 

ліцей» 

18.04.2019 село Осипенко 

Бердянський район  

вул. Космонавтів, 50/10 

10 Запорізька місто  

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний торгово-

кулінарний ліцей» 

14.02.2019 Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний торгово-

кулінарний ліцей» 

11 Запорізька місто  

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний торгово-

13.03.2019 Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний торгово-
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кулінарний ліцей» кулінарний ліцей» 

12 Запорізька місто  

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад "Запорізький центр 

професійно-технічної освіти 

водного транспорту" 

02.03.2019 

19.04.2019 

Актова зала 

13 Запорізька смт.  

Веселе 

Веселівський район 

Державний навчальний 

заклад «Веселівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

04.04.2019 Державний навчальний 

заклад «Веселівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

14 Запорізька місто 

 Пологи 

Державний навчальний 

заклад «Пологівський 

професійний ліцей» 

04.04.2019 Державний навчальний 

заклад «Пологівський 

професійний ліцей» 

15 Запорізька місто  

Бердянськ 

Державний навчальний 

заклад «Бердянський 

машинобудівний 

професійний ліцей» 

19.04.2019 місто Бердянськ  

вул. Володимира 

Довганюка, 76 

 

16 Запорізька місто 

Василівка 

Державний навчальний 

заклад «Василівський 

професійний ліцей» 

18.03.2019 -

22.03.2019 

Державний навчальний 

заклад «Василівський 

професійний ліцей» 

17 Запорізька місто  

Мелітополь 

Державний навчальний 

заклад  «Мелітопольське 

вище професійне училище» 

18.04.2019 Державний навчальний 

заклад  «Мелітопольське 

вище професійне училище» 

(корпус 1, вул. Лютнева, 

194,  

корпус 2,  

вул. Інтеркультурна,390) 
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18 Запорізька місто 

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізьке вище 

професійне училище» 

21.02.2019 

18.04.2019 

Державний навчальний 

заклад «Запорізьке вище 

професійне училище» 

19 Запорізька місто 

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізьке вище 

професійне училище 

«Моторобудівник» 

28.02.2019 

18.04.2019 

Державний навчальний 

заклад «Запорізьке вище 

професійне училище 

«Моторобудівник» 

20 Запорізька смт. Михайлівка Державний навчальний 

заклад «Михайлівське вище 

професійне училище» 

19.04.2019 Державний навчальний 

заклад «Михайлівське вище 

професійне училище» 

21 Запорізька село Велика Білозерка, 

Великобілозерський район 

Державний навчальний 

заклад «Великобілозерський 

професійний аграрний 

ліцей» 

26.02.2019 Державний навчальний 

заклад «Великобілозерський 

професійний аграрний 

ліцей» 

22 Запорізька місто 

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад 

«Запорізьке машинобудівне 

вище професійне училище» 

19.02.2019 

18.04.2019 

Державний навчальний 

заклад 

«Запорізьке машинобудівне 

вище професійне училище» 

23 Запорізька смт. Якимівка 

Якимівський район 

Державний навчальний 

заклад «Якимівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

25.04.2019 Державний навчальний 

заклад «Якимівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

24 Запорізька місто  

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізьке вище 

професійне училище моди і 

стилю» 

04.04.2019 м. Запоріжжя, 

вул. Шкільна, 3 
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25 Запорізька місто   

Дніпрорудне 

Державний навчальний 

заклад «Дніпрорудненський 

професійний ліцей» 

19.04.2019 Запорізька область, 

Василівський район,  

місто Дніпрорудне,  

пр-т Ентузіастів, 25 

26 Запорізька Державний навчальний 

заклад  «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-технічної 

освіти» 

Державний навчальний 

заклад  «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-технічної 

освіти» 

28.02.2019 

21.03.2019 

18.04.2019 

Державний навчальний 

заклад  «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-технічної 

освіти» 

27 Запорізька місто 

Запоріжжя 

Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

політехнічний центр 

професійно-технічної 

освіти» 

28.02.2019 

28.03.2019 

25.04.2019 

30.05.2019 

місто 

Запоріжжя, 

вул. Перспективна, 

2-Б 

28 Запорізька місто  

Бердянськ  

Державний навчальний 

заклад «Бердянський центр 

професійно-технічної 

освіти» 

 17.04.2019 Актова зала державного 

навчального закладу 

«Бердянський центр 

професійно-технічної 

освіти» 

29 Запорізька місто 

Мелітополь 

Державний навчальний 

заклад «Мелітопольський 

професійний аграрний 

ліцей» 

19.04.2019 місто Мелітополь, 

вул. О. Невського, 83 

 

30 Запорізька село   

Федорівка  

Пологівського району 

Федорівський центр 

професійної освіти 

23.04.2019 навчальний корпус, 

село 

Федорівка 

31 Запорізька місто Федорівський центр 30.04.2019 навчальний корпус,  
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 Гуляйполе професійної освіти місто Гуляйполе 

32 Запорізька смт.  

Більмак 

Федорівський центр 

професійної освіти 

14.05.2019 навчальний корпус, 

смт. Більмак 

33 Запорізька місто 

Бердянськ 

Бердянський економіко-

гуманітарний коледж 

Бердянського державного 

педагогічного університету 

18.04.2019 Бердянський економіко-

гуманітарний коледж 

Бердянського державного 

педагогічного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


