
 

 

 

 

Графік інших профорієнтаційних заходів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

у період вступної компанії 2021 року 

 

№ 

з/п 

Область  Назва 

населеного  

пункту 

Назва та адреса 

закладу 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Назва профорієнтаційного заходу  Відповідальна 

особа від 

закладу,  

її контакти 

(номер 

телефону, 

ел. пошта) 

Місце 

проведення  

1.  Полтавська  м. Полтава Полтавський 

професійний 

ліцей  

вул. Сакко, 16а  

м. Полтава  

Участь у проведенні виставок, ярмарок 

професій  та „Веселки робітничих 

професійˮ - по районах області 

(відповідно до графіка районних 

центрів зайнятості, лютий-квітень 

2021 року).  

Тренінги, майстер-класи. 

Зустріч з випускниками ліцею 

минулих років „Вибір професії – вибір 

доліˮ. 

Захист обраної професії „Моя 

професія – моє покликання”. 

Залучити учнів шкіл до участі у 

змаганнях з баскетболу на приз 

пам’яті воїна-інтернаціоналіста, 

колишнього випускника ліцею  

Є. В’язовченка 

Н. П. Богдан  

0507752713 

Районні центри 

Полтавської 

області,  

заклад освіти,  

школи   

м. Полтави та 

прилеглих 

районів 

 

2.  м. Полтава ДПТНЗ 

„Полтавський 

професійний 

ліцей 

транспортуˮ,  

Виготовлення профорієнтаційних 

відеороликів з кожної професії та 

розміщення їх в інтернеті 

М. К. Тимощук 

0957696512 

licey@pplt.poltav

a.ua 

ДПТНЗ 

„Полтавський 

професійний 

ліцей 

транспортуˮ 



 

 

проспект 

Вавілова, 2,                       

м. Полтава 

3.  м. Полтава Державний 

навчальний 

заклад 

„Полтавський 

політехнічний 

ліцей” 

вул. Зигіна, 35 

Екскурсії-ознайомлення з закладом 

освіти. 

Лотерея „Що я знаю про професію”. 

Турнір „Couter – Strike G.O.”.  

 

Бойко С. Є. 

(0532)534183 

 

Державний 

навчальний 

заклад 

„Полтавський 

політехнічний 

ліцей” 

4.  м. Полтава Професійно-

технічне училище 

№ 4 м. Полтави, 

вул. Маршала 

Бірюзова,90/14,  

м. Полтава, 

  

 

 

 

Майстер-класи:  

Європейські плетенки (23.02.2021); 

ліплення вареників в українських 

традиціях (23.03.2021); 

черенкування троянд  (20.04.2021). 

Виставка технічної творчості 

здобувачів освіти за професіями: 

„Пекар. Кондитерˮ, „Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів. 

Електрогазозварникˮ, „Кухарˮ 

(травень-серпень 2021р.). 

Оздоровчо-спортивні  заходи з учнями 

шкіл № № : 13,33,11,31,35,5 

настільний теніс (березень 2021 р.); 

міні-футбол (квітень 2021 р.); 

стрільба (травень 2021 р. ). 

Т. М. Якубенко  

0664058676 

poltavaptu4@ukr.

net; 

Т. І. Шугаєва 

0958275406 

poltavaptu4@ukr.

net 

 

Заклад освіти 

5.  м. Кременч

ук  

Кременчуцький 

професійний 

ліцей  

ім. А. С. Макаренка,  

вул. Троїцька, 103 

Зустріч з випускниками шкіл 

Глобинського, Семенівського, 

Козельщинського р-ну Полтавської 

обл. та Онуфрієвського р-ну 

Кіровоградської обл. 

Екскурсії випускників 9-х та 11-х 

класів шкіл м. Кременчука в ліцей на 

заходи, заплановані в програмі Тижня 

Г.М.  Гребенюк 

0970563387, 

grebenukganna@ 

gmail.com 

Кременчуцький 

професійний 

ліцей  

ім. А. С. 

Макаренка, 

школи міста 

Кременчука 

 

mailto:poltavaptu4@ukr.net
mailto:poltavaptu4@ukr.net
mailto:poltavaptu4@ukr.net
mailto:poltavaptu4@ukr.net


 

 

спец. предметів 

Спортивні змагання з волейболу, 

баскетболу між командами ліцею та 

учнями шкіл № 25, 8 та 30 

м. Кременчука 

Організація майстер-класів для учнів 

шкіл міста з професії „Перукар 

(перукар-модельєр), манікюрник)”, 

„Кухар, кондитер”. 

Формування агітаційної бригади з 

кращих номерів художньої 

самодіяльності та відвідування шкіл 

міста з профорієнтаційною метою 

6.  м. 

Кременчук 

Вище професійне 

училище № 7 

м. Кременчука, 

вул. Вадима 

Пугачова, 14   

Полтавської 

області  

Майстер-класи з професій: 

„Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування”, 

„Монтажник  гіпсокартонних 

конструкцій, столяр будівельний”, 

„Штукатур; лицювальник-плиточник; 

маляр”, „Зварник”, 

„Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення”. 

К. О. Корогод 

0987611006 

kkovpu7@gmail.

com 

Вище 

професійне 

училище №7 

м. Кременчука 

Полтавської 

області 

7.  м. Полтава Державний 

навчальний 

заклад 

„Електрорадіотех

нічний ліцей 

м. Полтавиˮ, 

вул.Європейська,9 

м. Полтава, 

Онлайн-конференція; 

консультування; 

сайт ліцею 

В. В. Долга  

0951745363 

v45101@ukr.net 

 

Заклад освіти, 

школи міста та 

області 

8.  м. Полтава Полтавський 

професійний 

ліцей сфери 

послуг, 

Бесіда про вибір майбутньої професії – 

„Уяви, що ти можеш все!”. 

Проведення майстер-класу  

„Вечірні зачіски”. 

А. І. Судьєва  

(099)918-61-05 

Полтавський 

професійний 

ліцей сфери 

послуг,  

mailto:v45101@ukr.net


 

 

вул. Маршала 

Бірюзова, 26/1 

 школи міста 

9.  м. Зіньків Регіональний 

центр професійно-

технічної освіти 

вул. 

Воздвиженська, 

82  

м. Зіньків 

Виготовлення профорієнтаційних 

відеороликів з кожної професії та 

розміщення їх в інтернеті 

Л. О. Куцолап 

0506227681 

mega.kutsolap57

@ukr.net 

корпус № 1, 

вул. 

Воздвиженська 

82  

корпус №2, 

вул. 

Погрібняка, 52 

10.  м. Карлівк

а 

Професійно-

технічне училище 

№ 50  

м. Карлівка 

Цикл майстер-класів за професіями 

для учнів закладів загальної середньої  

освіти м. Карлівка та Карлівського 

району 

(протягом березня 2021 року) 

В. М. Чиж 

050 082 53 31, 

vikachizh@ 

ukr.net 

ПТУ №50 м. 

Карлівка 

11.  

с. Лазірки 

ПТУ №46  

с. Лазірки,  

вул. Центральна, 

30 

Спартакіада (футбол, волейбол) серед 

учнів ПТУ № 46 і учнів шкіл сусідніх 

ОТГ на кубок директора училища 

О. В. Гришко 

0535794336 

ПТУ № 46  

с. Лазірки  

  

 

12.  м. 

Кременчук 

Професійно-

технічне училище  

№ 26, 

вул. Чкалова, 4                                                                             

м. Кременчука 

Індивідуальні екскурсії, майстер-класи 

за професіями, профорієнтаційні 

тренінги, співпраця з центром 

зайнятості, реклама в ЗМІ, реклама на 

бігбордах  м. Кременчука, реклама та 

надання інформації в мережі Інтернет і 

на сайті училища, реклама на 

„Маркетопт радіо”, проведення 

профорієнтаційної роботи у школах, 

міста та районів 

Л. А. Карпенко 

(0536)765249 

 ptu26kremen1@ 

gmail.com 

Професійно-

технічне 

училище  

№ 26  

м. Кременчука 

13.  с. Щербані, 

Полтавськи

й р-н 

ДНЗ 

„Полтавський 

центр професійно-

технічної освіти”, 

с. Щербані,  

вул. Геннадія 

Екскурсія з учнями Щербанівської 

ЗОШ на ТОВ „Автомоторна 

компанія”. 

Екскурсія з учнями Терешківської 

ЗОШ на ТОВ „АGRI STAR”. 

Майстер-клас з виготовлення 

В. В. Барбінов  

0999591897 

ДНЗ 

„Полтавський 

центр 

професійно-

технічної 

освіти ”  

mailto:mega.kutsolap57@ukr.net
mailto:mega.kutsolap57@ukr.net


 

 

Біліченка, 27                                                  геометричних фігур за допомогою 

системи різання гарячим дротом із 

учнями ЗОШ № 26. 

з волейболу із випускниками  

Розсошенської гімназії 

Майстер-клас із учнями Тростянецької 

ЗОШ з декорування поверхонь. 

Відвідування „Музею хліба”. 

Майстер-клас із учнями  

Супрунівської ЗОШ з виготовлення 

декоративних вазонів. 

Майстер-клас із учнями 

Новосанжарської ЗОШ по 

декоруванню поверхонь. 

Відкритий урок „ТО гальмівної 

системи”, ТОВ „Сан Моторс” 

запрошені учні ЗОШ № 18 

 

14.  м. Гадяч ДНЗ „Гадяцьке 

вище професійне 

аграрне 

училище”,  

вул. Полтавська, 

88, м. Гадяч,  

Виступи профорієнтаційних груп в 

закладах освіти міста та районів. 

Проведення заходів спільно з центром 

зайнятості і роботодавцями. 

Виступи на загальношкільних 

батьківських зборах. 

Розміщення в соціальних мережах 

відеороликів з професій. 

Проведення майстер-класів для 

абітурієнтів. 

В. В. Бондаренко, 

095 421 89 50, 

dnzgvpau@gmail.c

om 

Навчальні 

заклади, 

ДНЗ „ Гадяцьке 

вище 

професійне 

аграрне 

училище”; 

 

. 

15.  

м. Полтава 

Державний 

навчальний 

заклад 

„Полтавське вище 

міжрегіональне 

професійне 

училище”,  

Екскурсія в навчально-практичний 

центр „КНАУФ” з підготовки 

монтажників гіпсокартонних 

конструкцій 

13.04.2021 р. 

Екскурсія в навчально-практичний 

центр „Геберіт” підготовки 

Н. В. Цуркан, 

0661192521 

рoltava.vmpu@u

kr.net 

Н. Л. Руда,  

0660573746 

рoltava.vmpu@u

Державний 

навчальний 

заклад 

„Полтавське 

вище 

міжрегіональне 

професійне 



 

 

вул. м. Бірюзова 

64А, м. Полтава,  

 

монтажників санітарно-технічних 

систем і устаткування 

17.03.2021 р. 

kr.net  

Д. І. Бєлов, 

0950559179 

рoltava.vmpu@u

kr.net 

училище” 

16.  м. Заводськ

е 

ПТУ № 32  м. вул. 

Полтавська,10/2, 

м. Заводське, 

Полтавська 

область  

Бесіди з учнями (випускниками шкіл) 

та їх батьками   

Розміщення оголошень, інформації  в 

ЗМІ та соцмережах  

В. Є. Михайлець

, (0535)63-54-60, 

ptu32_@ukr.net 

Заклад освіти 

17.  м. 

Кременчук  

Регіональний 

центр професійно-

технічної освіти  

№ 1  

м. Кременчука 

вул. Лесі 

Українки, 44; 

вул. 

Республіканська, 

87; 

вул. Івана 

Приходька, 137 

 

Екскурсії „Світ професіїˮ. 

Буклети, рекламні слайди, 

відеоролики, слайд-шоу з професій. 

Прямі ефіри з професій у соціальних 

мережах. 

Майстер-класи з робітничих професій. 

Робота клубу „Господарочкаˮ.   

Захід „Вареник - рекордсмен”.    

Майстер - шеф „Українсько-

італійський ф’южнˮ. 

Майстер – клас „Печиво на скору 

руку”, „Просте декорування страв”. 

Майстер-клас на тему „Техніка 

моделювання обличчя”. 

Майстер-клас „Виконання 

концентрованої зачіски”. 

Майстер-клас „Виконання класичної 

жіночої стрижки” 

А. О. Гаркава  

0686800850 

info@rcpto1.org 

Регіональний 

центр 

професійно-

технічної 

освіти № 1 

м. Кременчука; 

 

18.  

смт. 

Чутове 

Чутівське ПТУ 

№ 55, 

вул. Полтавський 

Шлях, 33а  

смт. Чутове  

Виставки кондитерських виробів та 

виставки творчих робіт учнів 

Чутівського ПТУ № 55. 

Участь у районних заходах, виступах, 

художньої самодіяльності, спортивних 

змаганнях. 

С. І. Наливка 

(050)3044285 

Nalyvkasvetlana

@gmail.com 

Чутівське ПТУ 

№ 55 

mailto:info@rcpto1.org


 

 

Проведення конкурсу учнівських 

творів за темою „Чому я обрав цю 

професію?” та публікація кращих 

робіт на сторінках районної газети 

19.  м. 

Кобеляки 

ДПТНЗ 

„Професійний 

аграрний ліцейˮ 

м. Кобеляки,  

м. Кобеляки,                                          

вул. Покровська, 52 

Участь в ярмарці професій, зустрічі з 

випускниками освітніх закладів за 

місцем навчання, рекламні 

оголошення про вступну кампанію в 

торгівельних  мережах міста, 

профорієнтаційні відео в соціальних 

мережах 

Л. В. Риндя 

0997069565 

заклади освіти 

громади 

20.  с. Веприк ДПТНЗ 

„Професійний 

аграрний ліцейˮ, 

с. Веприк 

вул. Васюти, 15,  

с. Веприк 

Гадяцького 

району 

Профорієнтаційний тренінг для учнів 

9, 11 класів 

О. В. Вчорашня,  

0994147121 

83olena83@gmail

.com 

 

ДПТНЗ 

„Професійний 

аграрний 

ліцейˮ  

с. Веприк 

Гадяцького 

району 

 

21.  м. Миргоро

д 

ПТУ № 44                      

м. Миргорода 

вул. Козацька,26 

м. Миргород,  

8.02.2021 –демонстрація відеоролика 

по телебаченню. 

Профорієнтаційні виступи в школах 

Миргородського району та 

м. Миргороді, Хорольського району, 

Лубенського та Лохвицького районів, 

Гадяцького  та Шишацького районів. 

В. П. Цибулько  

0995494523 

Заклади освіти  

22.  с. 

Красногорі

вка 

ПТУ № 49,  

вул. Гоголя,46, 

с. Красногорівка, 

Великобагачанськ

ий район, 

Полтавська 

область 

Відеоролик „Популяризація  

робітничих  професійˮ 

С. М. Лиходід  

0502214406 

lsd_83@ukr.net 

Заклад освіти 

mailto:83olena83@gmail.com
mailto:83olena83@gmail.com


 

 

23.  с. Яреськи Професійно-

технічне училище 

№ 56 с. Яреськи; 

вул. Козацький 

шлях, б.29, с. 

Яреськи, 

Шишацький 

район, Полтавська 

область 

Онлайн-екскурсія закладом освіти. 

Профорієнтаційні ролики за 

професіями. 

Інформаційні повідомлення про 

професії та умови вступу до закладу 

освіти 

 

Ю. М. Скороход  

т. 0505290113 

e-mail: 

juliaskorokhod.ua

@gmfil.com 

Сайт: 

ptu56jareski.inf

o, 

Сторінка 

Facebook ПТУ 

№ 56 с. 

Яреськи 

 Місцева газета 

„Сільське 

життяˮ 

24.  смт 

Котельва 

ПТУ № 54 

смт Котельва, 

вул. Покровська, 

9  

  

Тематичний відеоролик: 

Місто майстрів. 

У світі професій; 

Вибираємо свій шлях; 

Мандрівка за професіями. 

П. В. Дудник  

(05350) 2 18 05 

kotelva.ptu54@i.

ua  

ПТУ № 54     

смт Котельва 

25.  м. Полтава ПТУ № 31  

м. Полтава,   

вул. Степового 

фронту, 46 

м. Полтава,  

Створення та презентація 

профорієнтаційного відеоролику 

„Запрошуємо на навчання до ПТУ 

№ 31 м. Полтаваˮ. 

Розповсюдження профорієнтаційних 

буклетів та рекламних листівок про 

навчальний заклад 

Д. В. Білай  

(0532)681011 

ptu31p@meta.ua 

Сайт закладу 

освіти  

 

26.  м. 

Решетилівк

а 

ДНЗ 

„Решетилівський 

професійний 

аграрний ліцей  імені 

І. Г. Боровенськогоˮ,  

м. Решетилівка, 

вул. Покровська, 

81 

День ліцею 

Спартакіада учнівської молоді 

Л. Я. Шелест,  

0507063750,  

shelestludmyla@g

mail.com 

Решетилівський 

районний 

будинок 

культури,  

спортивний 

комплекс ліцею 

27.  м. 

Решетилівк

а 

Решетилів 

ський художній 

професійний 

ліцей, 

Великодня ярмарка 

„Решетилівська веснаˮ. 

Миколаївська ярмарка 

Л. П. Леус, 

(05363)21396, 

resh-hud-licey@ 

ukr.net 

Навчальний 

корпус, 

м. Решетилівка, 

вул. Покровська, 

https://ptu56jareski.info/
https://ptu56jareski.info/
https://ptu56jareski.info/
https://ptu56jareski.info/
https://ptu56jareski.info/
https://ptu56jareski.info/
https://ptu56jareski.info/
https://ptu56jareski.info/
mailto:kotelva.ptu54@i.ua
mailto:kotelva.ptu54@i.ua


 

 

м. Решетилівка, 

вул. Покровська, 

61       

61       

28.  м. Лохвиця ПТУ № 27  

м. Лохвиця, вул. 

Героїв України, 

49 

Ярмарка професій А. В. Кудеря, 

(0662818161, 

alinochka.rak@g

mail.com); 

Ю. А. Бруєвич, 

(0955645778, 

yulia_bryevich@

ukr.net) 

смт. Чорнухи, 

м. Лохвиця 

29.  м. Полтава ДПТНЗ 

„Полтавське 

Вище професійне 

училище 

ім. А. О. Чепігиˮ 

м. Полтава 

вул. Курчатова 15 

Проведення профорієнтаційного 

тренінгу. 

Проведення майстер-класів. 

В. М. Климко  

 (0532)667077 

рolt.vpu@ukr.net 

Заклади освіти 

 

30.  

м. Хорол 

Міжрегіональний 

центр професійної 

перепідготовки 

звільнених у запас 

військовослужбов

ців м. Хорол 

Полтавської 

області 

(Полтавська обл. 

 м. Хорол вул. 

Небесної Сотні, 

38/1) 

Територіальне 

відокремлене 

спеціалізоване 

відділення 

Участь у ярмарках кар҆єри, що 

проводять районні центри зайнятості  

 

 

С.В. Демиденко,  

0663408704 

В.І. Левченко, 

0992053543, 

 levchenko valent

yna20@ 

gmail.com 

м. Хорол 

смт. Семенівка 

смт. Оржиця 

с. Велика 

Багачка 

смт. Глобино 

м. Лубни 

м. Миргород 

 

mailto:alinochka.rak@gmail.com
mailto:alinochka.rak@gmail.com
mailto:yulia_bryevich@ukr.net
mailto:yulia_bryevich@ukr.net
mailto:рolt.vpu@ukr.net
mailto:levchenko%20valentyna20@gmail.com
mailto:levchenko%20valentyna20@gmail.com
mailto:levchenko%20valentyna20@gmail.com


 

 

Міжрегіонального 

центру 

професійної 

перепідготовки 

звільнених у запас 

військовослужбов

ців (Полтавська 

область, 

Лубенський 

район, с. Войниха, 

вул. Молодіжна, 

9) 

31.  м. Лубни Лубенський 

професійний 

ліцей 

Майстер-клас з професій „Кухар. 

Кондитерˮ, „Штукатур. Малярˮ, 

„Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобівˮ, 

„Електрозварник ручного 

зварюванняˮ. 

Участь у заходах „День кар’єриˮ. 

Профорієнтаційні зустрічі з 

випускниками шкіл „У світі 

робітничих професій Лубенського 

професійного ліцеюˮ з використанням 

матеріалів профорієнтаційного 

тренінгу для учнів 8-11 класів  

закладів загальної середньої освіти 

В. А. Соловей, 

0668168078, 

valentinasolovey8

3@gmail.com 

  

Лубенський 

професійний 

ліцей 

Міські Центри 

зайнятості 

міст: Лубни, 

Оржиця, 

Гребінка, 

Пирятин 

 

 

32.  м. Горішні 

Плавні 

Вище професійне 

гірничо-

будівельне 

училище,  

Полтавська 

область, 

м. Горішні 

Плавні,  

Екскурсії, майстер-класи, онлайн 

зустрічі з абітурієнтами та батьками, 

розміщення продукції з профорієнтації  

О. П. Сакун,  

0960976678 

oksanasakun3@g

mail.com 

Заклади освіти 

міста Горішні 

Плавні, 

соцмережі, 

сайт закладу 

освіти, ЗМІ 

mailto:valentinasolovey83@gmail.com
mailto:valentinasolovey83@gmail.com


 

 

вул. Космонавтів, 10 

 

Заступник начальника управління – начальник  

відділу професійної (професійно-технічної)  

освіти, організаційної роботи та документообігу                                                                                                               Тетяна ЗАКАПКО 


