
                                 Графік проведення Днів відкритих дверей 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти  

Сумської області у період вступної кампанії 2019 року  

 

№ 

з/п 
Область 

Назва 

населеного 

пункту 

Назва закладу 

Дата проведення 

Днів відкритих 

дверей 

Місце 

проведення Дня 

відкритих дверей 

1 2 3 4 5 6 

1 Сумська смт Свеса 

ДПТНЗ «Свеський 

професійний 

аграрний ліцей» 

25.04.2019 

ДПТНЗ 

«Свеський 

професійний 

аграрний ліцей» 

2 Сумська м.Конотоп 

ДПТНЗ 

«Конотопське 

вище професійне 

училище» 

15.03.2019 

22.03.2019  

 

ДПТНЗ 

«Конотопське 

вище професійне 

училище» 

3 Сумська м.Суми 

ДПТНЗ «Сумське  

вище професійне 

училище 

будівництва і 

дизайну» 

19.02.2019 

ДПТНЗ «Сумське  

вище професійне 

училище 

будівництва і 

дизайну» 

 

4 Сумська м.Путивль 

ДПТНЗ 

«Путивльський 

професійний 

ліцей» 

05.02.19,07.02.19, 

12.02.19,13.02.19, 

21.02.19, 26.02.19, 

21.03.19, 26.03.19, 

28.03.19, 03.04.19, 

05.04.19,09.04.19, 

11.04.19, 16.04.19, 

17.04.19, 24.04.19 

ДПТНЗ 

«Путивльський 

професійний 

ліцей» 

5 Сумська 
смт 

Недригайлів 

ДПТНЗ 

«Недригайлівське 

вище професійне 

училище» 

12.04.2019 

ДПТНЗ 

«Недригайлівське 

вище професійне 

училище» 

6 

 

Сумська 

 

м.Суми 

 

ДНЗ «Сумське 

вище професійне 

училище 

будівництва та 

автотранспорту» 

 

21.03.2019 

19.04.2019 

ДНЗ «Сумське 

вище професійне 

училище 

будівництва та 

автотранспорту 

7 Сумська м.Суми 

ДНЗ «Сумський 

хіміко-

технологічний 

центр професійно-

технічної освіти» 

11.04.2019 

ДНЗ «Сумський 

хіміко-

технологічний 

центр 

професійно-

технічної освіти » 

 

8 Сумська  м.Суми 

ДПТНЗ «Сумський 

центр професійно-

технічної освіти» 

21.03.2019  

18.04. 2019 

ДПТНЗ 

«Сумський центр 

професійно-

технічної освіти» 

9 Сумська с.Синівка 
ДПТНЗ 

«Синівський 

18.04.2019 

24.05.2019 

ДПТНЗ 

«Синівський 



професійний 

аграрний ліцей» 

14.06.2019 

 

професійний 

аграрний ліцей» 

10 Сумська с.Реутинці 

ДПТНЗ 

«Реутинський 

професійний 

аграрний ліцей» 

24.05.2019 

ДПТНЗ 

«Реутинський 

професійний 

аграрний ліцей» 

11 Сумська м.Охтирка 

ДНЗ «Охтирський 

центр професійно-

технічної освіти» 

 

02.04.2019 

Районний 

будинок культури  

м.Охтирка 

12 Сумська м.Тростянець 19.04.2019 

м.Тростянець 

відокремлений 

навчальний 

підрозділ ДНЗ 

«Охтирський 

центр ПТО» 

13 Сумська 
смт Велика 

Писарівка 
18.04.2019 

смт Велика 

Писарівка, філія 

ДНЗ «Охтирський 

центр професійно-

технічної освіти» 

14 Сумська м.Кролевець 

ДПТНЗ 

«Кролевецьке вище 

професійне 

училище» 

13.05.2019 

20.05.2019 

ДПТНЗ 

«Кролевецьке 

вище професійне 

училище» 

15 

 

Сумська 

 

м.Білопілля 

 

ДНЗ «Білопільське 

вище професійне 

училище» 

 

20.02.2019 

Березень 

2019 

Квітень 

2019 

ДНЗ 

«Білопільське 

вище професійне 

училище» 

16 Сумська  м.Конотоп 

ДПТНЗ 

«Конотопський 

професійний ліцей» 

10.04.2019 

 

ДПТНЗ 

«Конотопський 

професійний 

ліцей» 

17 Сумська   
м.Суми 

 

ДПТНЗ «Сумський 

центр професійно-

технічної освіти з 

дизайну та сфери 

послуг» 

13.02.2019 

19.02.2019 

20.02.2019 

27.02.2019 

10.04.2019 

17.04.2019 

25.06.2019 

ДПТНЗ 

«Сумський центр 

професійно-

технічної освіти з 

дизайну та сфери 

послуг» 

 

18 Сумська м.Ромни 

ДПТНЗ «Роменське 

вище професійне 

училище» 

 

14.03.2019 

29.03.2019 

ДПТНЗ  

«Роменське вище 

професійне 

училище» 

19 Сумська с.Заводське 

ДПТНЗ 

«Конотопський 

професійний 

аграрний ліцей» 

 

27.03.2019 

24.04.2019 

ДПТНЗ 

«Конотопський 

професійний 

аграрний ліцей» 



20 Сумська с.Глинськ 

ДПТНЗ 

«Глинський 

професійний 

аграрний ліцей» 

 

17.04.2019 

ДПТНЗ 

«Глинський 

професійний 

аграрний ліцей» 

21 Сумська  смт Хотінь 

ДПТНЗ 

«Хотінський 

професійний 

аграрний ліцей» 

 

10.04.2019 

ДПТНЗ 

«Хотінський 

професійний 

аграрний ліцей» 

22 Сумська м.Суми 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

13.04.2019 

ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне 

училище» 

23 Сумська 
смт Зноб-

Новгородське 

ДПТНЗ «Зноб-

Новгородський 

професійний 

аграрний ліцей» 

Квітень 2019 

ДПТНЗ «Зноб-

Новгородський 

професійний 

аграрний ліцей» 

24 

 

Сумська 

 

м.Шостка 

 

ДПТНЗ 

«Шосткинське 

вище професійне 

училище» 

 

12.02.2019 

21.03.2019 

ДПТНЗ 

«Шосткинське 

вище професійне 

училище» 

25 Сумська м.Конотоп  

ДПТНЗ 

«Конотопське 

професійно-

технічне училище» 

27.02.2019 

ДПТНЗ 

«Конотопське 

професійно-

технічне 

училище» 

26 

 

Сумська 

 

м.Шостка 

 

ДНЗ 

«Шосткинський 

центр професійно-

технічної освіти» 

 

08.02.2019  

11.02.2019  

15.02.2019 

21.02.2019 

 

ДНЗ 

«Шосткинський 

центр 

професійно-

технічної освіти» 

 

27 Сумська м.Суми 

ДНЗ «Сумський 

центр професійно-

технічної освіти 

харчових 

технологій, торгівлі 

та ресторанного 

сервісу» 

20.03.2019 

04.04.2019 

17.04.2019 

02.05.2019 

15.05.2019 

ДНЗ «Сумський 

центр 

професійно-

технічної освіти 

харчових 

технологій, 

торгівлі та 

ресторанного 

сервісу» 

 

 

 

28 Сумська  м.Лебедин 

ДПТНЗ 

«Лебединське 

вище професійне 

училище лісового 

господарства» 

14.03.2019 

16.05.2019 

 

ДПТНЗ 

«Лебединське 

вище професійне 

училище лісового 

господарства» 



29 Сумська 
смт 

Краснопілля 

ДПТНЗ 

«Краснопільське 

професійно-

технічне училище» 

 

25.04.2019 

ДПТНЗ 

«Краснопільське 

професійно-

технічне 

училище» 

30 

 
Сумська м.Глухів 

ДНЗ «Глухівське 

вище професійне 

училище» 

 

11.04.2019. 

18.04.2019  

 

ДНЗ «Глухівське 

вище професійне 

училище» 

 

 

 

 

 
 


