
Інформація щодо проведення профорієнтаційних заходів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти Харківської області у 2022 році 

№ 
п/п 

Назва закладу Спеціальність Дата, місце, 
час 
проведення 

Формат 
проведення (он-
лайн, viber, 
telegram, 
whatsapp тощо) 

Відповідальна 
особа (П.І.Б., 
посада, 
контактний 
телефон) 

Інші профорієнтаційні заходи (посилання на 
профорієнтаційне відео, правила прийому 
тощо) 

1 Центр 
професійно-
технічної освіти № 
1 м. Харкова 

Офісний службовець 
(бухгалтерія) 
Оператор 
комп’ютерного набору  
Секретар керівника 
(організації, 
підприємства, 
установи) Оператор 
комп’ютерного набору  
Електрогазозварник 
Електрогазозварник 
Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах 
Слюсар з ремонту 
колісного транспорту 
Кухар 
Кухар Кондитер 
Перукар (перукар - 
модельєр ) 

Квітень, 
травень 2022 
року, м. Харків 

Facebook, 
telegram, 
instagram 

Бережна Людмила 
Миколаївна, 
заступник 
директора з 
навчально-
виробничої 
роботи, 
0965586270 

http://cpto1.ptu.org.ua/ 

2 Державний 
навчальний заклад 
«Харківське вище 
професійне 
училище № 6» 

Верстатник широкого 
профілю 
 

20.04.2022, 
11.05.2022, 
18.05.2022 
Офіційна веб 
сторінка 
училища в 

http://metalist.ptu.
org.ua/verstatnik-
shirokogo-
profilyu/ 
 

Паук В.В. голова 
методичної комісії 
верстатних та 
слюсарних 
професій 

Правила прийому 
 



Інстраграмі, 
10.00-11.00 

 Слюсар-ремонтник 
 

27.04.2022, 
11.05.2022, 
18.05.2022 
Офіційна веб 
сторінка 
училища в 
Інстраграмі, 
10.00-11.00 

https://www.faceb
ook.com/1000034
73411752/videos/
22033762010254
7  

Паук В.В. голова 
методичної комісії 
верстатних та 
слюсарних 
професій 

Відеоролик про училище 

 Електромеханік 
 

20.04.2022, 
11.05.2022, 
18.05.2022 
Офіційна веб 
сторінка 
училища в 
Фейсбуці, 
10.00-11.00 

http://metalist.ptu.
org.ua/elektromex
anik-z-remontu-
ta-
obslugovuvannya-
lichilno-
obchislyuvalnix-
mashin/  

Котенко О.В., 
майстер в/н 

Огляд блогера 
 

 Оператор 
компʼютерного набору  
 

20.04.2022, 
11.05.2022, 
18.05.2022 
Офіційна веб 
сторінка 
училища в 
Інстраграмі, 
10.00-11.00 

http://metalist.ptu.
org.ua/operator-
kompyuternogo-
naboru-asistent-
referenta/  

Котенко В.Г., 
майстер в/н 

Відео про училище 
 

 Кухар;кондитер; 
 

20.04.2022, 
11.05.2022, 
18.05.2022 
Офіційна веб 
сторінка 
училища в 
Фейсбуці, 
10.00-11.00 

http://metalist.ptu.
org.ua/kuxar-
konditer/  
 

Фадєєва Я.Б., 
майстер в/н 
кухарів; 
кондитерів, 
керівник гуртка 
«Кулінар» 

Вступ до училища 2022 



 Перукар; манікюрник 
 

20.04.2022, 
11.05.2022, 
18.05.2022 
Офіційна веб 
сторінка 
училища в 
Фейсбуці, 
10.00-11.00 

http://metalist.ptu.
org.ua/perukar-
manikyurnicya/  

Семерніна О.А., 
майстер в/н 
перукарів; 
керівник гуртка 
«Куафре» 

Реклама про училище 
 
  
 
 

3 Державний заклад 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти 
«Харківське вище 
професійне 
училище 
швейного 
виробництва та 
побуту»  

1.День відкритих 
дверей. 
 
 
 
2.Реклама професії 
швачка. 
 
3.Реклама 
професій: 
Кравець, закрійник 
 
4.Реклама професій: 
Перукар, Візажист. 
 
5.Реклама 
професій: 
Оператор 
комп'ютерного набору, 
касир торговельного 
залу 

21.04.2022 
12.05.2022 
 
 
 
 
27.04.2022 
05.05.2022 
 
 
27.04.2022 
05.05.2022 
 
 
 
28.04.2022 
12.05.2022 
 
 
 
29.04.2022 
05.05.2022 

youtube. 
https://www.yout
ube.com/channel/
UC8lsW_yB8syH
bS2ILQ16oaw  

Кириченко Зоя 
Вікторівна., 
заступник 
директора 
0507254487 

1.Створення електронної заяви  вступника за 
посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1AjMOGS8nF2
UkN45URcFtz8fOoyU9TTupL5WMXLqpBIE  
2.Розсилання об'яв на електронні адреси 
закладів освіти щодо вступної кампанії із 
зазначенням посилань на інформаційні 
ресурси училища 
3. Розмішення на сайті училища матеріалів 
щодо вступної кампанії 2022  
http://liceyuipa.ptu.org.ua/abituriyentu/  
Група Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/212555759320
049 
Інстаграм dzpto_hvpusvp 

4 Державний 
навчальний заклад 
«Регіональний 
механіко-
технологічний 
центр професійної 

На базі 9 класів: 
у відділенні 
м.Харкова 
- Оператор 
комп’ютерного 

Дата та час  
проведення 

буде в новинах 
на сторінках 
навчального 

закладу. 

Посилання на 
сторінку 
закладу у 
Фейсбук 
https://www.faceb

Кривчич Н.І., 
заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи  
(0572) 52-10-31 

Запрошення на навчання  
https://dnzregionalcentr.com.ua/zaproshennya-na-
navchannya/ 
 
Правила прийому 



освіти Харківської 
області» 

набору; касир (в 
банку); 
- Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів; 
електрозварник 
ручного зварювання; 
- Електрогазозварник; 
рихтувальник кузовів; 
- Кухар; кондитер; 
- Кухар; пекар; 
кондитер. 
у віділенні м.Мерефа 
- Штукатур; 
лицювальник – 
плиточник ; маляр; 
- Оператор швацького 
устаткування; швачка; 
- Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів; 
електрогазозварник; 
у відділенні у 
с.Рокитне 
- Тракторист – 
машиніст 
сільськогосподарськог
о (лісогосподарського) 
виробництва категорії 
«А1», «А2», «В1»; 
слюсар з ремонту с/г 
машин та 
устаткування; водій 
автотранспортних 
засобів категорії «С»; 
- Кухар; кондитер. 

- Харківська 
область, 
Харківський 
район, 
м.Мерефа, вул. 
Дніпровська, 
207 контактні 
телефони: 
0994935359 – 
Олена 
Володимирівна
,  
0977374712 – 
Олена 
Георгіївна. 
 
- Харківська 
область, 
м.Харків, вул. 
Морозова, 20а 
контактні 
телефони: 
(0572) 52-10-31 
– приймальня, 
(057) 775-66-56 
– черговий. 
 
- Харківська 
область, 
Харківський 
район, 
с.Рокитне, вул. 
Молодіжна,2 
Контактні 
телефони: 

ook.com/dnzregio
nalcentr 
 
Посилання до 
сторінки 
Інстаграм  
https://instagram.
com/dnzregionalc
entr?igshid=Ym
MyMTA2M2Y= 
 
 
 

https://dnzregionalcentr.com.ua/wp-
content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE
%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2022-
%D1%80%D1%96%D0%BA..pdf 
 
Головна сторінка сайту, де можна 
переглянути профорієнтаційні ролики  
https://dnzregionalcentr.com.ua/ 
 
 



На базі 11 класів: 
у відділенні 
м. Харкова 
- Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів; слюсар – 
ремонтник; 
- Електрогазозварник; 
- Кухар; кондитер; 
- Пекар; кухар. 
у віділенні м.Мерефа 
- Кухар; кондитер. 
у відділенні у 
с.Рокитне 
- Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів; водій 
автотранспортних 
засобів категорії «В», 
«С». 
 

0994935359 – 
Олена 
Володимирівна
, 0662002967 – 
Микола 
Вікторович 

5 Державний 
навчальний заклад 
«Регіональний 
центр професійної 
освіти 
інноваційних 
технологій 
будівництва та 
промисловості»  

Муляр 
Штукатур 
Перукар 
Електромонтажник 
Столяр будівельний, 
паркетник 
Монтажник 
гіпсокартонних 
конструкцій 
Слюсар з ремонту 
автомобілів 
Електрогазозварник 
Лицювальник-
плиточник 
Електрозварник 

Квітень-
червень 

Електронна 
заява на вступ 
2022 - 
https://docs.googl
e.com/forms/d/e/1
FAIpQLSfCjmPB
9TaVw20ACxfaB
R9qMl_DF7nKxp
TCOfUfie4wuCas
aw/viewform 

Доля С. Є.  
0661954060;  
Засядько О. В. 
0999692972 

Головна сторінка сайту, де можна 
переглянути профорієнтаційні ролики  
https://strojsoc.ptu.org.ua/ 
 
Сторінка у Facebook  
https://www.facebook.com/Builder1940/?ref=br_r
s 
 
Сторінка в Youtube - 
https://www.youtube.com/channel/UC1XfbrGaS2
1RBLKMlDCcQ9w 
 



6 Державний 
навчальний заклад 
«Харківський 
регіональний 
центр професійної 
освіти 
поліграфічних 
медіатехнологій та 
машинобудування
»  

Оператор 
комп’ютерної верстки 

Постійно, 
Он-лайн 
ресурси 

 

Он-лайн: 
Telegram 

https://t.me/dnzp
oligraf_operator

_komp_w 

Заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи 
Моісеєнко 
Світлана 

Вікторівна 
тел./факс : (057) 

738-68-34 

https://dnzpoligraf.com.ua/abiturientu1.php 

 

Друкар офсетного 
плоского друкування 

Постійно, 
Он-лайн 
ресурси 

 

Он-лайн: 
Telegram 

https://t.me/dnzpo
ligraf_drukar 

Заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи 
Моісеєнко 
Світлана 

Вікторівна 
тел./факс : (057) 

738-68-34 

https://dnzpoligraf.com.ua/abiturientu1.php 

 

Верстатник широкого 
профілю 

Постійно, 
Он-лайн 
ресурси 

 

Он-лайн: 
Telegram 

https://t.me/dnzpo
ligraf_werstatnik_

shir_prof 

Заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи 
Моісеєнко 
Світлана 

Вікторівна 
тел./факс : (057) 

738-68-34 

https://dnzpoligraf.com.ua/abiturientu1.php 

7 Державний 
навчальний заклад 
«Регіональний 
центр професійної 
освіти швейного 
виробництва та 
сфери послуг 
Харківської 
області» 

Кравець 
Швачка 
Кравець; закрійник 
Кушнір-розкрійник; 
кравець 
Кухар; кондитер 
Перукар 

(перукар-модельєр) 

он-лайн 
ресурси 
 
20.04.2022 
 
 
27.04 2022 
 
 

Віртуальні дні 
відкритих 
дверей   

Наталія Яловенко, 
заступник 
директора з НВхР 
0966879522 

Загальна інформація про заклад 
http://mehovschic.ptu.org.ua/  
Презентація закладу 
https://www.youtube.com/watch?v=HXatthDsAc
k&t=1s 
Правила прийому 
http://mehovschic.ptu.org.ua/?page_id=150  
  
 



Оператор 
комп’ютерного 
набору. Офісний 
службовець 
(бухгалтерія) 

04.05.2022 
 
 
11.05.2022 
 
 
18.05.2022 
 
 
25.05.2022 
 
 
 

8 Державний 
професійно-
технічний 
навчальний заклад 
«Харківське вище 
професійне 
училище сфери 
послуг»  

– Кравець; 
– Кравець. Закрійник; 
– Складальник верху 

взуття. Взуттьовик з 
ремонту взуття; 

– Перукар (перукар-
модельєр); 

– Перукар (перукар-
модельєр). 
Манікюрник. 
Педикюрник; 

– Касир (в банку). 
Оператор 
поштового зв’язку; 

– Ювелір-
монтувальник. 
Ювелір-закріпник; 

– Манікюрник. 
Візажист. 
Адміністратор. 

щопонеділка, 
щоп'ятниці 

відео-ролики та 
пости на 
офіційних 
сторінках у 
Фейсбуці та 
Інстаграм 

Щербакова Олена  
Вікторівна 
Заступниу 
директора з 
НВихР 
098-285-32-82 
099-309-55-01 

Майстер-класи, профорієнтаційні відео, 
правила прийому, допомога абітурієнту: 
 
Єдине посилання https://linktr.ee/Hvpusp 
 
Сайт училища: http://vpu40.ptu.org.ua/ 
 
Центр кар’єрного розвитку молоді 
https://sapir222.wixsite.com/mysite-1 
 
Електронна заява на вступ 
https://docs.google.com/forms/d/1LXMRW_6_sg
Xg92K8rxF-2n0z1YpLn-
G6xybAf0CCteA/edit?usp=sharing  
 
Інстаграм 
https://instagram.com/hvpu.sp40?igshid=uv3kd22
kerp9 
 
Фейсбук 
https://m.facebook.com/hvpusp/?ref=bookmarks 
 



Канал на YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCfajgNzT2K
Jg9XzaQQITr0w/videos  

9 Державний 
професійно-
технічний 
навчальний заклад 
«Регіональний 
центр професійної 
освіти ресторанно-
готельного, 
комунального 
господарства, 
торгівлі та 
дизайну» 

« Кухар. Кондитер» щопонеділка 
09.00 – 15.00 
 
щовівторка 
09.00 - 15.00 
 
 
щосереди 
09.00 - 15.00 

Viber, telegram 
0671120361 
 
 
Viber 
0661702486 
 
 
 
Viber, telegram 
0964457217 
 
 

Лубяна Ірина 
Олександрівна 
 
 
Кутько Анна 
Миколаївна 
 
 
 
Політіка Марина 
Вікторівна 

Сайт: cpto-4@ukr.net 
Сторінка «Абітурієнт» 

 
іnstagram: profosviyna_osvita  

 

 
 «Кухар» щопонеділка 

09.00 - 15.00 
Viber, telegram 
0996641792 

Піцан Юлія 
Володимирівна 
 

 

 «Продавець 
продовольчих товарів. 
Продавець 
непродовольчих 
товарів» 

щовівторка 
09.00 - 15.00 
 

Viber 
0689945730 

Ніколенко Наталія 
Сергіївна 

 

 «Офіціант. Бармен» щосереди 
09.00 - 15.00 
 

Viber 
0673700084 

Ямбих Юлія 
Анатоліївна 

 

 «Перукар» щочетверга 
09.00 - 15.00 
 

Viber 
0637519222 

Іванова Ірина 
Іванівна 

 

 «Агент з організації 
туризму. 
Адміністратор» 

Щоп’ятниці 
09.00 - 15.00 
 

Viber,  telegram 
0679231712 

Зелінська Зоя 
Пилипівна 

 

 «Касир ( у банку)» Щоп’ятниці 
09.00 - 15.00 
 

Viber,  telegram 
0675736323 

Гладух Наталія 
вікторівна 

 



 «Монтажник систем 
вентиляції, 
кондиціювання 
повітря, 
пневмотранспорту й 
аспірації. 
Електрозварник 
ручного зварювання» 

щопонеділка 
09.00 - 15.00 
 

Viber 
0632763837 

Петрусь Тетяна 
Костянтинівна 

 

 Електрозварник на 
автоматичних і 
напівавтоматичних 
машинах. 
Електрозварник 
ручного зварювання. 
Рихтувальник кузовів» 

щовівторка 
09.00 - 15.00 
 

Viber 
0992474390 

Вівденко Сергій 
Євгенович 

 

10 Державний 
навчальний заклад 
«Слобожанський 
регіональний 
центр професійної 
освіти»  

Кухар,  
Кухар; кондитер 

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Бендер С.О. 
0958832289, 
старший майстер 
Андрющенко І.С. 
0686110881, 
старший майстер 
Жданова О.В. 
0965279425 

«Знайомство з професіями» -профорієнтаційна 
робота в закладах освіти м. Харкова і області 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/korisna-informaciya/ 
http://xplb47.ptu.org.ua/abiturijentu/ 
Проведення виховних заходів та уроків 
профмайстерності з професії  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=114
0462860116645&id=100024588244305&sfnsn=
mo 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108
8413688654896&id=100024588244305&sfnsn=
mo 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=106
5624084267190&id=100024588244305&sfnsn=
mo 
 

 Штукатур. 
Лицювальник-
плиточник. Маляр 

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 

Заступник 
директора з НВР 
Бендер С.О. 
0958832289, 

«Знайомство з професіями» -профорієнтаційна 
робота в закладах освіти м. Харкова і області 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/korisna-informaciya/ 



платформи 
Zoom, Meet 

старший майстер 
Андрющенко І.С. 
0686110881, 
старший майстер 
Жданова О.В. 
0965279425 

http://xplb47.ptu.org.ua/abiturijentu/ 
Проведення виховних заходів та уроків 
профмайстерності з професії  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108
8419951987603&id=100024588244305&sfnsn=
mo 
 

 Електрогазозварик За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Бендер С.О. 
0958832289, 
старший майстер 
Андрющенко І.С. 
0686110881, 
старший майстер 
Жданова О.В. 
0965279425 

«Знайомство з професіями» - 
профорієнтаційна робота в закладах освіти м. 
Харкова і області 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/korisna-informaciya/ 
http://xplb47.ptu.org.ua/abiturijentu/ 
Проведення виховних заходів та уроків 
профмайстерності з професії  
http://xplb47.ptu.org.ua/tizhden-
elektrogazozvarnika/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108
9124708583794&id=100024588244305 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108
8414071988191&id=100024588244305 

 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарськог
о виробництва (кат. 
«А1», «А2», «В1»). 
Слюсар з ремонту с/г 
машин та 
устаткування. Водій 
автотранспортних 
засобів (категорії В, С) 

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Бендер С.О. 
0958832289, 
старший майстер 
Андрющенко І.С. 
0686110881, 
старший майстер 
Жданова О.В. 
0965279425 
 

«Знайомство з професіями» -профорієнтаційна 
робота в закладах освіти м. Харкова і області 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/korisna-informaciya/ 
http://xplb47.ptu.org.ua/abiturijentu/ 
Проведення виховних заходів та уроків 
профмайстерності з професії  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108
8419428654322&id=100024588244305&sfnsn=
mo 
 

 Робітник 
фермерського 
господарства 

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 

Заступник 
директора з НВР 
Бендер С.О. 
0958832289, 

«Знайомство з професіями» -профорієнтаційна 
робота в закладах освіти м. Харкова і області 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/korisna-informaciya/ 



платформи 
Zoom, Meet 

старший майстер 
Андрющенко І.С. 
0686110881, 
старший майстер 
Жданова О.В. 
0965279425 

http://xplb47.ptu.org.ua/abiturijentu/ 
Проведення виховних заходів та уроків 
профмайстерності з професії  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108
8415668654698&id=100024588244305 
 

 Всі спеціальності За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Бендер С.О. 
0958832289 

Підготовка рекламних, інформаційних 
матеріалів щодо умов навчання та зарахування 
до ДНЗ «Слобожанський регіональний центр 
професійної освіти» 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/abiturijentu/ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=478
7677948012687&id=100003115864316 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=110
5746866921578&id=100024588244305&sfnsn=
mo 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=110
5746113588320&id=100024588244305&sfnsn=
mo 
 

 Всі спеціальності За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Старший майстер 
Андрющенко І.С. 
0686110881, 
старший майстер 
Жданова О.В. 
0965279425 
 

Участь у профорієнтаційних заходах органів 
місцевого самоврядування, центрів зайнятості 
м. Харкова та області 

 Всі спеціальності За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 

Старший майстер 
Андрющенко І.С. 
0686110881, 
старший майстер 
Жданова О.В. 

Проведення тематичних виховних годин та 
уроків – практикумів: «Моя улюблена 
професія», «Пошук професій, веб-ресурси», 
«Навчайся і працюй в Україні», «Пізнай себе у 



платформи 
Zoom, Meet 

0965279425 
 

професії», «Всі професії важливі і потрібні», 
«Занурення у професію» 

 Всі спеціальності За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Старший майстер 
Андрющенко І.С. 
0686110881, 
старший майстер 
Жданова О.В. 
0965279425 
 

Оновлення профорієнтаційних  матеріалів на 
сторінці «Центр професійної кар’єри» сайту 
ДНЗ «СРЦПО», запровадження ефективного 
інструменту збору та обробки статистичної 
інформації про стан ринку праці для 
прогнозування потреб у робітничих кадрах для 
виконання набору за регіональним замовлення 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/pro-nas-2/ 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/normativno-pravova-
dokumentaciya/ 
 
http://xplb47.ptu.org.ua/proforijentatsiya/ 

11 Люботинський 
професійний ліцей 
залізничного 
транспорту  

Слюсар з ремонту 
рухомого складу. 
Машиніст тепловоза. 
Машиніст електровоза. 
Помічник машиніста 
електропоїзда. 

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Родченко О.Л. 
0959104215, 
Заступник 
директора з 
НВихР 
Дякунчак Н.Я. 
0958286953, 
старший майстер 
Чаговець З.М. 
0984875467  

Знайомство з професіями, матеріально-
технічною базою: 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:      https://lplzt.ptu.org.ua 
 
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА НА ВСТУП: 
https://docs.google.com/forms/d/1liXH_01mcUYf
FU257gpsarb9t9pu5-
3ZDLVr09iYCm4/viewform?edit_requested=true 
https://www.youtube.com/watch?v=9uwjTRrhLvc
&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=nwkDtYX7cl
g 
https://www.facebook.com/lplztlplzt 
https://instagram.com/_lplzt_?igshid=YmMyMT
A2M2Y= 
https://t.me/+J_ehXKeuP_M0YzQy 

 Оператор 
комп’ютерного 
набору. 
Секретар керівника   

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 

Заступник 
директора з НВР 
Родченко О.Л. 
0959104215, 

Знайомство з професіями, матеріально-
технічною базою: 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:      https://lplzt.ptu.org.ua 
 



платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з 
НВихР 
Дякунчак Н.Я. 
0958286953, 
старший майстер 
Чаговець З.М. 
0984875467  
 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА НА ВСТУП: 
https://docs.google.com/forms/d/1liXH_01mcUYf
FU257gpsarb9t9pu5-
3ZDLVr09iYCm4/viewform?edit_requested=true 
https://www.facebook.com/lplztlplzt 
https://lplzt.ptu.org.ua/mapa-sajtu/batkam-ta-
abituriyentam/materialno-texnicheskaya-baza/ 
 
https://instagram.com/_lplzt_?igshid=YmMyMT
A2M2Y= 
 
https://t.me/+J_ehXKeuP_M0YzQy 
 

 Касир квитковий. 
Касир товарний. 
Провідник 
пасажирського вагона 

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Родченко О.Л. 
0959104215, 
Заступник 
директора з 
НВихР 
Дякунчак Н.Я. 
0958286953, 
старший майстер 
Чаговець З.М. 
0984875467  
 

Знайомство з професіями, матеріально-
технічною базою: 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:      https://lplzt.ptu.org.ua 
 
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА НА ВСТУП: 
https://docs.google.com/forms/d/1liXH_01mcUYf
FU257gpsarb9t9pu5-
3ZDLVr09iYCm4/viewform?edit_requested=true 
https://www.facebook.com/lplztlplzt 
https://www.youtube.com/watch?v=dCmLyBjuoE
Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CpxC9UX1x
R8&feature=youtu.be 
 
https://instagram.com/_lplzt_?igshid=YmMyMT
A2M2Y= 
 
https://t.me/+J_ehXKeuP_M0YzQy 
 

12 Заклад 
професійної 
(професійно-

Будівельні професії. 
«Столяр», 

«Електрогазозварник», 

28.04.22 
 
 

Дистанційний 
формат. Офлайн. 

 

Торяник Катерина 
Юріївна,  

 

Профорієнтаційний відео ролик: 
https://youtu.be/UeGMjndiQQ0 

 



технічної) освіти  
«Чугуївський 
регіональний 
центр професійної 
освіти Харківської 
області» 

«Електрозварник 
ручного зварювання. 

Рихтувальник 
кузовів». 

 
Обслуговуючі 

професії. 
«Кухар; кондитер», 
«Перукар (Перукар-

модельєр)», «Швачка», 
«Оператор 

комп’ютерного набору 
Офісний службовець 

(бухгалтерія)» 
 

Аграрні професії. 
«Тракторист. 

Машиніст екскаватора 
одноковшового. 

Машиніст бульдозера 
(будівельні роботи). 

Водій 
автотранспортних 

засобів (кат. «В,С»)», 
«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарськог

о виробництва. 
Слюсар з ремонту с/г 

машин та 
устаткування. Водій 
автотранспортних 

засобів (кат. «В, С»)» 

 
 
 
 
 
 
 
 

05.05.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.05.22 
 
 
 
 
 
 

Сайт закладу 
освіти: 

http://chrcpo.com.
ua/ 

 
Сторінки 

закладу освіти в 
соціальних 
мережах: 

https://instagram.
com/chrcpoho?igs
hid=YmMyMTA

2M2Y= 
 

https://instagram.
com/chrcpoho?igs
hid=YmMyMTA

2M2Y= 
 

заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи, 
 

0989326929 

Перелік та опис професій, яких навчають в 
закладі освіти: 

http://chrcpo.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%
d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%97-

%d1%82%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1

%81%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-
%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1

%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/ 
Правила прийому до закладу освіти: 

https://drive.google.com/file/d/1vsfIB63pKofBKB
OwGrQi0NX8ePSCKuVr/view?usp=drivesdk 

13 Первомайський 
професійний ліцей  кухар, кондитер 

Постійно, 
Он-лайн 
ресурси 

 

Он-лайн: 
Група Фейсбук 
https://www.face
book.com/groups

Заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи 

Група Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/122359871812

6666/  



/12235987181266
66/  

Юртаєва Інна 
Василівна 

тел.: 0667584826 

Розмішення на сайті училища матеріалів щодо 
вступної кампанії 2022 

http://proflizey29.ptu.org.ua/pravyla-pryjomu-na-
20132014-navchalnyj-rik/  

 

«Штукатур, 
лицювальник-

плиточник» 

Постійно, 
Он-лайн 
ресурси 

 

Он-лайн: 
Група Фейсбук 
https://www.face
book.com/groups
/12235987181266

66/  

Заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи 
Юртаєва Інна 

Василівна 
тел.: 0667584826 

Група Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/122359871812

6666/ 
Розмішення на сайті училища матеріалів щодо 

вступної кампанії 2022 
http://proflizey29.ptu.org.ua/pravyla-pryjomu-na-

20132014-navchalnyj-rik/ 
 «Електрогазозварник, 

електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах» 

 

Постійно, 
Он-лайн 
ресурси 

 

Он-лайн: 
Група Фейсбук 
https://www.face
book.com/groups
/12235987181266

66/  

Заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи 
Юртаєва Інна 

Василівна 
тел.: 0667584826 

Група Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/122359871812

6666/ 
Розмішення на сайті училища матеріалів щодо 

вступної кампанії 2022 
http://proflizey29.ptu.org.ua/pravyla-pryjomu-na-

20132014-navchalnyj-rik/ 
 

“Офісний службовець 
(бухгалтерія)” 

Постійно, 
Он-лайн 
ресурси 

 

Он-лайн: 
Група Фейсбук 
https://www.face
book.com/groups
/12235987181266

66/ 

Заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи 
Юртаєва Інна 

Василівна 
тел.: 0667584826 

Група Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/122359871812

6666/ 
Розмішення на сайті училища матеріалів щодо 

вступної кампанії 2022 
http://proflizey29.ptu.org.ua/pravyla-pryjomu-na-

20132014-navchalnyj-rik/ 
14 Зміївський 

професійний 
енергетичний 
ліцей 

   Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи 
Нестеренко А.А. 
0663352374 

http://energy-licey.com.ua/:  
https://www.youtube.com/watch?v=8JnZl-4C268 
https://www.youtube.com/watch?v=_xKGX2hp0q
o 
 

 7233 Слюсар з 
ремонту устаткування 
котельних та 
пилопідготовчих 
цехів; 7212 

27.04.2022 
19.05.2022 
09.00 
виробничі 
майстерні 

Он-лайн: 
meet 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи 
Нестеренко А.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=tjirTg0B644 
https://www.youtube.com/watch?v=2h-crY6R-uI 
 
 



Електрозварник 
ручного зварювання 

0663352374 

 7241 Електрослюсар з 
ремонту й 
обслуговування 
автоматики та засобів 
вимірювання 
електростанцій 

27.04.2022 
19.05.2022 
09.30 
виробничі 
майстерні 

Он-лайн: 
meet 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи 
Нестеренко А.А. 
0663352374 

https://www.youtube.com/watch?v=jPRBh8t2ZfA 
https://www.youtube.com/watch?v=h2DGZlXs2_
0 
 
 

 7241 Електромонтер з 
ремонту й 
обслуговування 
електроустаткування 
 
 

27.04.2022 
19.05.2022 
10.00 
виробничі 
майстерні 

Он-лайн: 
meet 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи 
Нестеренко А.А. 
0663352374 
 
Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи 
Нестеренко А.А. 
0663352374 

https://www.youtube.com/watch?v=arbFtW00img 
 

 8159 Лаборант 
хімічного аналізу 

27.04.2022 
19.05.2022 
10.30 
виробничі 
майстер 

Он-лайн: 
meet  
                                        
 

 https://www.youtube.com/watch?v=j4ziMV0gVV
8 
https://www.youtube.com/watch?v=QGLRkFYzg
9w 
 
 

 7122 Муляр 
7212 Електрозварник 
ручного зварювання 

27.04.2022 
19.05.2022 
11.00 
виробничі 
майстерні 

Он-лайн: 
meet 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи 
Нестеренко А.А. 
0663352374 

https://www.youtube.com/watch?v=lf3gDpI43o0 
 

 5122 Кухар 27.04.2022 
11.30 
19.05.2022 

Он-лайн: 
meet 

Заступник 
директора з 
навчально-

https://www.youtube.com/watch?v=BzLGo5DY5
hM 



виробничі 
майстерні 

виховної роботи 
Нестеренко А.А. 
0663352374 

https://www.youtube.com/watch?v=PUP7jvr1Yv
U 
 

15 Лозівський центр 
професійної 
освіти Харківської 
області  

Зварник Постійно, 
онлайн-ресурси 

Он-лайн//loz-
licey.in.ua/ , 
інстаграм, 
Фейсбук, viber, 
telegram   

Зикова Тетяна 
Борисівна, 
заступник 
директора з 
НВихР, 
0502286532, 
Петченко 
Людмила 
Володимирівна, 
старший майстер, 
0954524777, 
Люлька Людмила 
Олександрівна, 
майстер 
виробничого 
навчання, 
0952486130 

Сайт навчального закладу//loz-licey.in.ua/ , 
сторінки навчального закладу в інстаграм, 
Фейсбук, telegram , особисті сторінки в 
соціально мережах  

 Кухар, кондитер. 
 

Постійно, 
онлайн-ресурси 

Он-лайн//loz-
licey.in.ua/ , 
інстаграм, 
Фейсбук, viber, 
telegram   

Зикова Тетяна 
Борисівна, 
заступник 
директора з 
НВихР, 
0502286532, 
Петченко 
Людмила 
Володимирівна, 
старший майстер, 
0954524777, 
Галаган Віра 
Олексіївна, 
майстер 
виробничого 

Сайт навчального закладу//loz-licey.in.ua/ , 
сторінки навчального закладу в інстаграм, 
Фейсбук, telegram , особисті сторінки в 
соціально мережах 



навчання, 
0996482113 

 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарськог
о виробництва 
(категорії «А1», «А2»); 
Слюсар 
з ремонту 
сільськогосподарських 
машин та 
устаткування; Водій 
автотранспортних 
засобів (категорії «С»). 
 

Постійно, 
онлайн-ресурси 

Он-лайн//loz-
licey.in.ua/ , 
інстаграм, 
Фейсбук, viber, 
telegram   

Зикова Тетяна 
Борисівна, 
заступник 
директора з 
НВихР, 
0502286532, 
Петченко 
Людмила 
Володимирівна, 
старший майстер, 
0954524777, 
Романенко Сергій 
Леонідович, 
викладач, 
0992439474 

Сайт навчального закладу//loz-licey.in.ua/ , 
сторінки навчального закладу в інстаграм, 
Фейсбук, telegram , особисті сторінки в 
соціально мережах 

 Перукар 
 

Постійно, 
онлайн-ресурси 

Он-лайн//loz-
licey.in.ua/ , 
інстаграм, 
Фейсбук, viber, 
telegram   

Зикова Тетяна 
Борисівна, 
заступник 
директора з 
НВихР, 
0502286532, 
Петченко 
Людмила 
Володимирівна, 
старший майстер, 
0954524777, 
Нарожиленко 
Антоніна 
Григорівна, 
майстер 
виробничого 
навчання, 
0508563351 

Сайт навчального закладу//loz-licey.in.ua/ , 
сторінки навчального закладу в інстаграм, 
Фейсбук, telegram , особисті сторінки в 
соціально мережах 



 Кравець 
 

Постійно, 
онлайн-ресурси 

Он-лайн//loz-
licey.in.ua/ , 
інстаграм, 
Фейсбук, viber, 
telegram   

Зикова Тетяна 
Борисівна, 
заступник 

директора з 
НВихР, 

0502286532, 
Петченко 
Людмила 

Володимирівна, 
старший майстер, 

0954524777, 
Возна Олена 

Володимирівна, 
майстер 

виробничого 
навчання, 

0999655887 
 

Сайт навчального закладу//loz-licey.in.ua/ , 
сторінки навчального закладу в інстаграм, 
Фейсбук, telegram , особисті сторінки в 
соціально мережах 

 Верстатник широкого 
профілю 

Постійно, 
онлайн-ресурси 

Он-лайн//loz-
licey.in.ua/ , 
інстаграм, 
Фейсбук, viber, 
telegram   

Зикова Тетяна 
Борисівна, 
заступник 

директора з 
НВихР, 

0502286532, 
Петченко 
Людмила 

Володимирівна, 
старший майстер, 

0954524777, 
Дейко Н. І. – 

майстер. 
Т.0953396975 

Сайт навчального закладу//loz-licey.in.ua/ , 
сторінки навчального закладу в інстаграм, 

Фейсбук, telegram , особисті сторінки в 
соціально мережах 

16 Заклад 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти  

«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарськог
о виробництва 
(категорії «А1»). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Шершень Ю.В. 
Майстер в/н 
0967628803 

 
https://agrolicej.org.ua/events/ 
 
Абітурієнту 



«Богодухівський 
регіональний 
центр професійної 
освіти Харківської 
області»  

Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських  
машин та 
устаткування. Водій 
автотранспортних 
засобів (категорія 
«В»)). Водій 
автотранспортних 
засобів (категорія 
«С»)»; 

 
 
27.04. 2022 
 
 
 

 
https://www.insta
gram.com/brtspok
ho.51/?hl=uk 
 
 

Білоус Ю.І. 
Майстер в/н 
0989337857 
 
 
 

https://agrolicej.org.ua/zppto.html 
 
https://www.facebook.com/groups/180230163006
5292 
 
https://t.me/+tYS4rmHM2F4yNmVi 
 

 «Кухар. Кондитер» 04.05. 
2022 
 

https://www.insta
gram.com/brtspok
ho.51/?hl=uk 
 

Назаренко Т.В. 
Викладач ПТП 
0994096645 
Подпорінова Т.Ю. 
Майстер в/н 
0680655685 

 

 «Оператор 
комп’ютерного 
набору. Офісний 
службовець 
(бухгалтерія)» 

11.05. 
2022 
 

https://www.insta
gram.com/brtspok
ho.51/?hl=uk 
 

Ганжала А.Л. 
голова методичної 
комісії 
0963276806 
Тімченко Н.В. 
Майстер в/н 
0680654294 

 

 «Кравець» 18.05. 
2022 

https://www.insta
gram.com/brtspok
ho.51/?hl=uk 
 

Лисенко О.П. 
Викладач ПТП 
0968307826 

 

  Січень-травень https://www.insta
gram.com/brtspok
ho.51/?hl=uk 
 
https://www.faceb
ook.com/brcpokh
o 

  Інформаційні п’ятихвилинки «Моя майбутня 
професія».«Фестиваль професій»,«Один день 
із професії» 
 



  Квітень-
червень 

viber, 
telegram,instagra
m,facebook 

Практичний 
психолог Єщенко 
М.М. 
0956173297 

Проведення консультацій «Допомога батьків 
підліткам у їх професійному самовизначенні» 
(9 класи) 

  Квітень  За допомогою 
Google Форми 

Практичний 
психолог Єщенко 
М.М. 
0956173297 

Організація опитування: 
-«Чи вибрав ти професію? Яку?»; 
-«Щоб отримати професію, спеціальність, що 
важливіше: гарні знання чи гарні гроші?» 
 

  Березень – 
червень  

viber, 
telegram,instagra
m,facebook 

Навчальні групи Відеопрезентація «Твоя кар’єра починається 
сьогодні» 

17 Професійно-
технічне училище 
№ 60 смт. 
Кегичівка 

Кухар Квітень – 
серпень 2022 

року 

Facebook 
(загальнодоступ

на група 
Професійно-

технічне 
училище № 60 
смт Кегичівка 
Харківської 

області), 
Instagram (ПТУ 

№ 60 смт 
Кегичівка) 

Скочіпець Тетяна 
Сергіївна, 
заступник 

директора з 
навчально-

виховної роботи, 
0956541519 

http://ptu60.org.ua/ 
 
file:///C:/Users/NB_User/Downloads/%D0%9F%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%
D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%
D0%BE%20%D0%9F%D0%A2%D0%A3%20%
E2%84%96%2060%20%D1%81%D0%BC%D1
%82%20%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8
%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%20-%202022.pdf 
 
http://ptu60.org.ua/virtualna-ekskursiya-2-
profesijno-texnichnim-uchilishhem-60-2/ 
 

 Електромонтер з 
ремонту та 

обслуговування 
електроустаткування, 

водій 
автотранспортних 

засобів категорії «С» 

Квітень – 
серпень 2022 

року 

Facebook 
(загальнодоступ

на група 
Професійно-

технічне 
училище № 60 
смт Кегичівка 
Харківської 

області), 

Скочіпець Тетяна 
Сергіївна, 
заступник 

директора з 
навчально-

виховної роботи, 
0956541519 

http://ptu60.org.ua/ 
 
file:///C:/Users/NB_User/Downloads/%D0%9F%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%
D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%
D0%BE%20%D0%9F%D0%A2%D0%A3%20%
E2%84%96%2060%20%D1%81%D0%BC%D1
%82%20%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8



Instagram (ПТУ 
№ 60 смт 

Кегичівка) 

%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%20-%202022.pdf 
 
http://ptu60.org.ua/virtualna-ekskursiya-2-
profesijno-texnichnim-uchilishhem-60-2/ 

 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських 
машин та 
устаткування 1-2 
розряду, тракторист-
машиніст 
сільськогосподарськог
о виробництва 
категорії «А1,А2,В1», 
водій 
автотранспортних 
засобів категорії «В і 
С» 

Квітень – 
серпень 2022 
року 

Facebook 
(загальнодоступ
на група 
Професійно-
технічне 
училище № 60 
смт Кегичівка 
Харківської 
області), 
Instagram (ПТУ 
№ 60 смт 
Кегичівка) 

Скочіпець Тетяна 
Сергіївна, 
заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи, 
0956541519 

http://ptu60.org.ua/ 
 
file:///C:/Users/NB_User/Downloads/%D0%9F%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%
D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%
D0%BE%20%D0%9F%D0%A2%D0%A3%20%
E2%84%96%2060%20%D1%81%D0%BC%D1
%82%20%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8
%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%20-%202022.pdf 
 
http://ptu60.org.ua/virtualna-ekskursiya-2-
profesijno-texnichnim-uchilishhem-60-2/ 

18 Барвінківський 
професійний 

аграрний ліцей 
 

Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських 
машин та 
устаткування, 
тракторист-машиніст 
сільськогосподарськог
о виробництва, водій 
автотранспорт них 
засобів. 

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Педаш Н.Л. 
066-388-03-86, 
Заступник 
директора з 
НВихР 
Стрельник О.А. 
095-791-40-94, 
старший майстер 
 Гайдаш ТТ. 
050-209-66-66  

Знайомство з професіями, матеріально-
технічною базою: 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:     

www.barvenkovo.ptu.org.ua 
 
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА НА ВСТУП: 
https://forms.gle/qpvfvTfZmHp2NkTe6 
https://www.instagram.com/professional_agrar/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
51270051642 
https://www.youtube.com/watch?v=Doi3bwPRvx
I&t=31s 
https://www.youtube.com/watch?v=AkETMLa6ic
I 



 Кухар, кондитер За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Педаш Н.Л. 
066-388-03-86, 
Заступник 
директора з 
НВихР 
Стрельник О.А. 
095-791-40-94, 
старший майстер 
 Гайдаш ТТ. 
050-209-66-66 

Знайомство з професіями, матеріально-
технічною базою: 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:     

www.barvenkovo.ptu.org.ua 
 
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА НА ВСТУП: 
https://forms.gle/qpvfvTfZmHp2NkTe6 
https://www.instagram.com/professional_agrar/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
51270051642 
https://www.youtube.com/watch?v=Doi3bwPRvx
I&t=31s 
https://www.youtube.com/watch?v=AkETMLa6ic
I 

 Оператор 
комп'ютерного набору, 
офісний службовець 
(бухгалтерія) 

За 
індивідуальним
и планами 
роботи 

он-лайн, Viber, 
Telegram, 
WhatsApp, 
дистанційні 
платформи 
Zoom, Meet 

Заступник 
директора з НВР 
Педаш Н.Л. 
066-388-03-86, 
Заступник 
директора з 
НВихР 
Стрельник О.А. 
095-791-40-94, 
старший майстер 
 Гайдаш ТТ. 
050-209-66-66 

Знайомство з професіями, матеріально-
технічною базою: 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:     

www.barvenkovo.ptu.org.ua 
 
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА НА ВСТУП: 
https://forms.gle/qpvfvTfZmHp2NkTe6 
https://www.instagram.com/professional_agrar/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
51270051642 
https://www.youtube.com/watch?v=Doi3bwPRvx
I&t=31s 
https://www.youtube.com/watch?v=AkETMLa6ic
I 

 

 


