
Графік проведення Днів відкритих дверей закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти Полтавської області 

 
№ з/п Назва 

населеного 
пункту 

Назва та адреса 
ЗП(ПТ)О 

Дата проведення 
Днів 

відкритих дверей 

Відповідальна 
особа від закладу, її 

контакти 
(номер телефону або 

ел.пошта) 

Місце проведення Посилання на подію 
(за наявності) 

1 м. Полтава Полтавський професійний 
ліцей 

 
м. Полтава, вул. Сакко,16а 

29.04.2022 Богдан Н.П. 
(0532)513781 

Актова зала  

2 м. Полтава Державний професійно-
технічний навчальний заклад 
"Полтавський професійний 

ліцей транспорту" 
 

м. Полтава, проспект Вавілова, 
2 

20.05.2022 Стеценко Юлія 
0952064199 

Актова зала, 
виробничі майстерні 
ліцею, навчальний 

корпус 

 

3 м. Полтава Професійно-технічне училище 
№4 

м. Полтава 
 

м. Полтава, 
вул. Маршала Бірюзова, 90/14 

11.05.2022 Шугаєва Тетяна 
0958275406 

Актова зала Сайт: 
https://ptu4.com.ua 

4 Кременчук Кременчуцький професійний 
ліцей ім.А.С.Макаренка 

 
Полтавська область,                        

м. Кременчук, 
вул. Троїцька, 103 

17.05.2022 Гребенюк Гана 
0970563378 

Полтавська область,                        
м. Кременчук,   вул. 

Троїцька, 103 

 



5 Кременчук Вище професійне училище № 7 
м. Кременчук Полтавської 

області 
 

Полтавська область, 
м. Кременчук,                            

вул. Вадима Пугачова, 14 

19.05.2022 Корогод Катерина 
Олександрівна 

0987611006 
kkovpu7@gmail.com 

Полтавська область, 
м.Кременчук, вул. 

Вадима Пугачова, 14 

https://www.facebook.
com/KHVS7/ 

 
model.poltava.ua 

6 м. Полтава Державний навчальний заклад 
"Полтавський політехнічний 

ліцей" 
 

м. Полтава,                    вул. 
Зигіна, 35 

27.04.2022 
04.05.2022 
18.05.2022 

Ведь Зоя Борисівна 
0996087609 

Бойко Світлана 
Євгеніївна 
0508815493 

навчальний корпус. 
Виробничі майстерні 

Сайт 
politech.pl.ua 

7 м. Полтава Державний навчальний заклад 
"Електрораділтехнічний ліцей 

м. Полтави" 
 

м. Полтава,                     вул. 
Європейська, 9 

10-12.05. 
2022 

Долга Валентина 
Вікторівна 
0951745363 

Омельченко Олена 
Анатоліївна 
0501779739 

навчальний корпус 
онлайн-зустрічі 

сайт ліцею:elektro-
poltava.licey.org.ua/ 
соціальні мережі 

8 м. Лубни Лубенський професійний ліцей 
 

м. Лубни,                          вул. 
Інститутська, 3 

18.05.2022 Валентина Соловей 
0668168078 

valentinasolovey83@g
mail.com 

виробничі майстерні 
ліцею 

 

9 м. Горішні 
Плавні 

Вище професійне гірничо-
будівельне училище 

 
Полтавська область, 
м. Горішні Плавні,                               

вул. Космонавтів, 10 

проведено Носач Валентина 
0951358004 

gladkavv@gornoe.com
.ua 

  

10 с. Щербані Державний навчальний заклад 
"Полтавський центр 

професійно-технічної освіти" 
 

16.05.2022 Гринь Юрій 
Олександрович 
(050)0422591 

онлайн-зустрічі 
 

сайт закладу: poltava-
center.osv.org.ua/, 
соціальні мережі 



Полтавьська область,  
Полтавський район,                                

с. Щербані, 
вул. Геннадія Біліченка, 27 

11 Кременчук Регіональний центр 
професійно-технічної освіти 

№1 
м. Кременчука 

 
Полтавська область, 

м. Кременчук,                                     
пр. Лесі Українки, 44 

26.05.2022 
16.06.2022 

Заступник директора 
з НВР Царик Руслан 

Флорович 
(0964119087), 

 
заступник директора 
з НВР Слюсаренко 
Світлана Василівна 

(0678351410) 

Навчально-
практичний центр, 

приміщення закладу 
освіти                               

(м. Кременчук, 
проспект Лесі 

Українки, 44, вул. 
Республіканська, 87) 

Сайт закладу: 
rcpto1.at.ua 

соціальні мережі та 
месенджери, 

YouTube) 

12 м. Полтава Державний професійно-
технічний навчальний заклад 
"Полтавське вище професійне 

училище ім.А.О.Чепіги" 
 

м. Полтава, 
вул. Курчатова, 15 

28.04.2022 
05.05.2022 
19.05.2022 
02.06.2022 
16.06.2022 

 

Заступник директора з 
НВР Климко 
Валентина 

Миколаївна, тел. 095-
579-58-88 

У приміщенні 
навчального корпусу 
ДПТНЗ Полтавське 

ВПУ ім. А.О. Чепіги” 

Сайт 
училища:https://vpu

21.org/ соціальні 
мережі 

13 м. Полтава Державний навчальний заклад 
"Полтавське вище 

міжрегіональне училище" 
 

м. Полтава,                   вул. 
Маршала Бірюзова, 64а 

23.03.2022 
20.04.2022 
18.05.2022 

Заступник директора 
з НВихР 

Кондратенко Іван 
Іванович, 0669322688 

Навчальний заклад Оголошення, 
сайт училища: 

pvmpu.poltava.ua 

14 м. Полтава Полтавський професійний 
ліцей сфери послуг 

 
м. Полтава, 

вул. Маршала Бірюзова, 26в 

28.04.2022 
12.05.2022 

Заступник директора 
з НВР 

Жуков С.О. 
(099)7699430 

Навчальний корпус, 
ZOOM-конференція 

для абітурієнтів 

 



15 м. Зіньків Регіональний центр 
професійно-технічної освіти                                          

м. Зіньків 
Полтавська область 

 
Полтавська область, 

м. Зіньків,                                 
вул. Воздвиженська, 82 

29.04.2022 
20.05.2022 
10.06.2022 
15.07.2022 
12.08.2022 

Заступник директора 
з ВР Л.О.Куцолап 

0506227681 

Навчальний заклад 
корпус № 1, №2 

Сайт закладу: 
https://zrcpto.com/ 
соціальні мережі, 

друковані періодичні 
видання 

16 м. Кременчук Професійно-технічне училище 
№26 

м. Кременчука 
 

Полтавська область, 
м. Кременчук, 
вул. Чкалова, 4 

29.04.2022 
20.05.2022 
16.06.2022 
14.07.2022 
11.08.2022 

Карпенко Лідія 
Анатоліївна, 
096 056 39 13 

Заступник директора 
з виховної роботи 

Навчальний заклад 
у форматі онлайн (під 
час воєнного стану) 

http://www.kremenptu
26.hol.es 

17 Решетилівка Решетилівський художній 
професійний  ліцей 

 
Полтавська область, 

м. Решетилівка,                           
вул. Покровська, 61 

22.04.2022 
27.05.2022 

 

Плюта Ольга 
Миколаївна 
0636917942 

Хол головного 
корпусу, навчальні 

майстерні 

Сайт ліцею:  
www.resh-hud-

lic.ucoz.net 
соціальні мережі 

18 м. Полтава Професійно-технічне училище 
№31 

м. Полтава 
 

м. Полтава,                    вул. 
Степового 
Фронту, 46 

01.04.2022 
20.05.2022 

Білай 
Дмитро 

Валерійович 
0951089282 

Заклад освіти Сайт 
училища:www.ptu31p

.at.ua 
соціальні мережі 

19 м. Кобеляки Державний професійно-
технічний навчальний заклад 

"Професійний аграрний ліцей" 
м. Кобеляки 

 

19.05.2022 Керівник центру 
кар’єри Ткаченко 
Ірина Василівна 

0994099749 
tkathenko@i.ua 

зал засідань ліцею Сайт ліцею: www.pal-
kobelyaki.pl.ua. 

соціальні мережі 
Facebook 
Instagram 



Полтавська область, 
м. Кобеляки,                                          

вул. Покровська, 52 
20 м. Миргород Професійно-технічне училище 

№44 
м. Миргорода 

 
Полтавська область, 

м. Миргород, вул. Козацька, 26 

19.05.2022 
(online) 

Цибулько  Віктор 
Павлович 

0995494523 

 Facebook - 

21 м. Хорол Міжрегіональний центр 
професійної перепідготовки 

звільнених у запас 
військовослужбовців 

м. Хорол Полтавської області 
 

Полтавська область, 
Миргородський район,                       

м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 
38 

28.04.2022 
05.05.2022 
26.05.2022 
02.06.2022 

Заступник директора 
з НВхР  Демиденко 

Сергій 
Володимирович. 

0663408704 
Директор Центру 
кар’єри Дешева 

Вікторія Анатоліївна 
0688129463 

Заклад освіти, актова 
зала, лабораторії 

онлайн 

Сайт училища: 
www.pal-

kobelyaki.pl.ua, 
соціальні мережі 

22 с. Лазірки Професійно-технічне училище 
№46 с. Лазірки 

 
Полтавська область, 
Лубенський район, 

с. Лазірки, вул. Центральна, 30 

06.05.2022 Гришко Олександр 
Віталійович 
0535794287 

ПТУ №46 або он-
лайн 

Сайт училища: 
http://www.ptu46lazi

rky.com.ua/ 
 

23 м. Гадяч Державний навчальний заклад 
"Гадяцьке вище професійне 

аграрне уилище" 
 

м. Гадяч,                          вул. 
Полтавська, 88 

13.05.2022 Бондаренко Віталій 
Миколайович, 

0954218950 

Навчальні та 
виробничі кабінети 

ДНЗ “Гадяцьке 
ВПАУ” або он-лайн 

(з врахуванням 
обставин) 

 



24 м.Карлівка Професійно-технічне училище 
№50 

м. Карлівка 
 

Полтавська область, 
м. Карлівка,  

вул. Радевича, 20 

20.05.2022 Чиж Вікторія 
Миколаївна, 
0500825331 

он-лайн https://www.facebook.
com/ptu50/ 

25 Решетилівка Державний навчальний  заклад 
"Решетилівський професійний 

аграрний ліцей імені 
І.Г.Боровенського" 

 
Полтавська область, 

м. Решетилівка,                  вул. 
Покровська, 81 

12.05.2022 Шелест Людмила 
Яківна, 0507063750 

Навчальні та 
виробничі кабінети 

ліцею 

- 

26 смт. Котельва Професійно-технічне училище 
№54 

смт. Котельва Полтавської 
області 

 
Полтавська область, 
Полтавський район,                  

смт. Котельва, 
вул. Покровська, 9 

20.05.2022 Крамаренко Юлія 
Іванівна 

0663937032 

Навчальні та 
виробничі кабіети 
ПТУ № 54 або он-

лайн (з урахуванням 
обставин) 

http://kotelva54.ptu.in.
ua/ 

27 смт. Чутово Чутівське професійно-технічне 
училище № 55 

Полтавська область, 
Полтавський район,                             

смт. Чутове, 
вул. Полтавський 

Шлях, 33 

27.05.2022 Наливка Світлана 
Валентинівна 
0503044285 

он-лайн https://www.facebook.
com/ptu55 

28 с. Яреська Професійно-технічне училище 
№ 56 с. Яреськи 

24.05.2022 Скороход Юлія 
Дмиторівна 

Навчальний корпус 
закладу або он-лайн 

Сайт закладу: ptu-
56.ucoz.net 



Полтавська область, 
Миргородський район, 

с. Яреськи, вул. Козацький 
Шлях, 29 

 

0505290113 (з урахуванням 
обставин) 

29 м.Гадяч Державний навчальний заклад 
“Гадяцьке аграрне училище” 

Полтавська область 
Миргородський район місто 

Гадяч, вулиця Замкова 1. 

10.05.2022 Штанько Олена 
Василівна 

0663887332 

Корпус закладу https://www.facebook.
com/watch/?v=125117

2705366828 

 
 

  



 
 

Інші профорієнтаційні заходи, які проводять заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти Полтавської області 

 
№ 
з/
п 

Назва 
населеного 
пункту 

Назва та 
адреса 
ЗП(ПТ)О 

Дата проведення та назва  

Профорієнтаційного заходу 

Відповідальна  

особа від 
закладу, її 

контакти 

(номер телефону 
або ел.пошта) 

Місце 
проведення 

Посилання на подію 
(за наявності) 

1 м. Полтава Полтавський 
професійний 
ліцей 

 

м. Полтава, 
вул. 
Сакко,16а                                     

19.04.2022 

Онлайн майстер-клас 

(до Великодніх свят); 

 

29.04.2022 

День відкритих дверей у форматі онлайн; 

 

19.05.2022 

віртуальний 3D-тур для учнів шкіл; 

Богдан Н.П. 

(0532)513781,  

 

онлайн  

Сайт закладу6 

ppl.pp.ua/ 



 

15.06.2022 

День відкритих дверей у форматі онлайн; 

 

квітень-червень 2022 екскурсії учнів шкіл на 
постійно діючі виставки технічної та художньої 
творчості здобу- вачів професійної освіти (у 
звичайному та онлайн режимі); 

 

висвітлення питань підготовки робітничих кадрів 
у засобах масової інформації та у соцмережах: 
Instagram, 

Facebook, на офіційному 

YouTube-канал ліцею, 

підтримка 24/7 у месенджерах: WhatsApp, 
Telegram, Viber, на сайті ліцею, Хіт-FM, 

в мережі Інтернет 

 

2 м. Полтава Державний 
професійно-
технічний 

Квітень-червень: Стеценко Юлія 

0952064199 

онлайн  https://www.youtube.c
om/watch?v=0XAQWf

4rdc8 



навчальний 
заклад 
"Полтавський 
професійний 
ліцей 
транспорту"  

 

м. Полтава, 
проспект 
Вавілова, 2                       

1.Проведення індивідуальних екскурсій для 
батьків  та  учнів шкіл  Полтави та області; 

2. Розповсюдження профорієнтаційної рекламної 
продукції; 

3.Співпраця з адміністрацією ЗОШ територіальних 
громад Полтави та області  з питань 
профорієнтаційної роботи, 

4. Розповсюдження відеороликів за професіями  на 
сайті ліцею та соціальних мережах; 

5. Відео – екскурсія на підприємство-виробничий 
підрозділ Моторовагонне депо Полтава; 

6.Профорієнтаційна  робота з внутрішньо 
переміщеними особами; 

7. Розміщення профорієнтаційних матеріалів на 
дошках оголошень; 

8. Індивідуальна робота з класними керівниками 
випускних 9-11класів , 

9. Прийом та обробка онлайн заяв на навчання; 

 

10. Конкурс на кращий  профорієнтаційний 
відеоролик з професії в Тік-ток серед здобувачів 
освіти  

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=9X7zDC

15eYg 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=oAyck9tl

bGs 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Z8w1Xp

Wpl-0 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=DF6adb

MW8gI 

 

https://pplt.poltava.ua/ 

 

https://www.facebook.
com/pplt.poltava/ 



 

https://www.instagram.
com/poltava.transport.l

yceum/?hl=ru 

 

https://www.tiktok.com
/@poltavalyceumoftran

sport 

 

https://www.tiktok.com
/@lazdinanastasi23/vid
eo/7067794502009769
222?_t=8Q6ZaPmc2m

k&_r=1 

 

https://www.tiktok.com
/@_viki._l6_/video/70
67833897425423622?_

t=8Q6l4btifUj&_r=1 

 

http://surl.li/blerw 

 



https://vm.tiktok.com/Z
MLML3Phe/ 

 

 

3 м. Полтава Професійно-
технічне 
училище №4  

м. Полтава 

 

м. Полтава, 
вул. Маршала 
Бірюзова, 
90/14                                                                                     

15.04.2022 майстер-клас “Складання букетів”; 

травень-червень реклама закладу освіти в 
соціальних мережах; 

травень-червень виставка технічної творчост; 

травень - червень індивідуальна профорієнтаційна 
робота педагогічних працівників  

Щугаєва Тетяна 
Іванівна 

0958275406 

онлайн 

Сайт: 
https://ptu4.com.ua 

4 м.Кременчук Кременчуцьк
ий 
професійний 
ліцей 
ім.А.С.Макар
енка 

 

Полтавська 
область,                        
м. Кременчук,   

1. Індивідуальна робота з учнями шкіл міста і 
району. 

2. Реклама закладу в соцмережах. 

3. Розміщення інформації про набір учнів і онлайн 
заяв про вступ до закладу на сайті ліцею. 

4. Профорієнтаційна робота учнів за місцем 
проживання. 

Кузнецова С. І. 

0984082175 

Гребенюк Г. М. 

0970563387 

 

онлайн http://kplm.pl.ua/ 

 

https://www.facebook.
com/kplmakarenka/pos
ts/267785781492372 



вул. Троїцька, 
103                                                                            

5. Виготовлення та розміщення інформаційного 
банера на фасаді ліцею. 

5 м. Полтава Державний 
навчальний 
заклад 
"Електрорадіо
технічний 
ліцей м. 
Полтави" 

 

м. Полтава,                     
вул. 
Європейська, 
9                           

19-21.04.2022 - інтернет зномойство “Ліцей 
запрошує” 

 

04-06.05.2022 -  онлайн зустрічі “Знайомтесь - 
наші професії” 

 

 

10-11.05.2022 - День відкритих дверей 

 

16-20.05.2022 - уроки профорієнтації в школах 
м.Полтави та області 

23-31.05.2022 - профорієнтаційна робота у засобах 
масової інформації та соціальних мережах 

Долга Валентина 
Вікторівна 
0951745363 

 

 

Омельченко 
Олена 
Анатоліївна 

0501779739, 

 

 

Долга В.В., 
Омельченко О.А.,  

 

 

Долга В.В, 

Омельченко О.А.,  

 

у форматі 
онлайн 

 

 

у форматі 
онлайн 

 

 

у форматі 
онлайн 

 

 

у форматі 
онлайн 

 

 

 

фейсбук, інстаграм, 
інші соцмережі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Долга В.В., 
Омельченко О.А.,  

онлайн 

 

 

 

онлайн 

 

6 м. Лубни Лубенський 
професійний 
ліцей 

 

м. Лубни,                          
вул. 
Інститутська, 
3                                   

12.05.2022- зустріч з приватним підприємцем, 
роботодавцем, замовником кадрів; 

екскурсії для учнів шкіл та їх батьків (за запитом); 

організація та проведення профорієнтаційного 
конкурсу творчих робіт "Робітнича професія -це 
престижно” (травень,червень); 

проведення майстер-класів; 

поширення інформації про ліцей у соцмережах; 
проведення спортивних заходів для учнівської 
молоді шкіл “Відірви своїх друзів від гаджетів”; 
виїзди профорієнтаційних бригад 

 

Валентина 
Соловей 

0668168078 

valentinasolovey8
3@gmail.com  

 

 

7 м. Горішні 
Плавні 

Вище 
професійне 
гірничо-

1. Продовжуємо проводити онлайн та офлайн 
зустрічі з випускниками шкіл міста, району, 
області та їх батьками. 

Носач Валентина 

0951358004 

У форматі 
оналйн та 
офлайн 

Сайт закладу: 

www.gornoe.com.ua/ 



будівельне 
училище 

 

Полтавська 
область,                 

м. Горішні 
Плавні,                               
вул. 
Космонавтів, 
10                                                                         

2. Розповсюджуємо буклетну продукцію, 
оновлюємо профорієнтаційні стенди у закладах 
освіти, проводимо анкетування для виявлення 
вподобань учнів випускних класів. 

3.Активно розробляємо та висвітлюємо 
профорієнтаційну інформацію та матеріали, які 
підвищують імідж закладу на офіційний сайт 
ВПГБУ та в соціальних мережах.  

4. Приймаємо та обробляємо онлайн-заяви щодо 
вступу 2022. 

5. Проводимо індивідуальні експрес-екскурсії для 
майбутніх абітурієнтів та їх батьків по навчальним 
кабінетам, майстерням.  

 

gladkavv@gornoe.
com.ua 

 

, Facebook, 
Instagram, 

YouTube канал 

8 м.Кременчук Регіональний 
центр 
професійно-
технічної 
освіти №1  

м. 
Кременчука 

 

На постійній основі проводяться індивідуальні 
екскурсії для батьків  та  учнів випускних класів; 

Проводиться розповсюдження рекламних флаєрів, 
буклетів, листівок, банерів; 

 

 

28.04.2022 

Майстер клас “Технологія процесу паяння”; 

Заступник 
директора з НВР 
Царик Руслан 
Флорович 
(0964119087),  

 

заступник 
директора з НВР 
Слюсаренко 
Світлана 

Навчально-
практичний 
центр, 
приміщення 
закладу освіти 
та у форматі 
online 

 

 

Сайт закладу освіти: 

rcpto1.at.ua  

 

соціальні мережі та 
месенджери, 

YouTube) 



Полтавська 
область,                 

м. Кременчук,                                     
пр. Лесі 
Українки, 44                                                                         

 

05.05.2022 

Майстер-клас “Українська смакота або витоки 
національної кухні”; 

 

12.05.2022 

Майстер-клас “Зварник - моя професія”; 

 

17.05.2022 

Майстер-клас “Українські традиції у сучасному 
сервіруванні”; 

 

19.05.2022 

Майстер-клас “Використання лабораторії ___ для 
проведення технологічного процесу”; 

 

16.06.2022 

Майстер клас “Хімік-біохімік” 

 

Василівна 
(0678351410) 

 

Мальченко Ірина 
Олександрівна 
(0675303187) 

 

 

Єльченко 
Марина Яківна 
(0972320793) 

 

 

 

Дяченко Юрій 
Вікторович 
(0970510966) 

 

 

 

 

 

online 

 

 

 

 

online 

 

 

 

 

 

online 

 

 

 



 

 

 

 

Єльченко 
Марина Яківна 
(0972320793) 

 

 

 

Мальченко Ірина 
Олександрівна 
0675303187 

 

 

 

 

 

Волошина 
Світлана 
Анатоліївна 
0678656412 

 

online 

 

 

 

 

 

online 

 

 

 

 

 

 

 

online 



9 м. Полтава Державний 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 
"Полтавське 
вище 
професійне 
училище 
ім.А.О.Чепіги
" 

 

м. Полтава,  

вул. 
Курчатова, 15                                                                  

28.04.2022 

05.05.2022 

19.05.2022 

02.06.2022 

16.06.2022 

Презентація навчального закладу у соціальній 
мережі Facebook, на сайті навчального закладу та 
в YouTube. 

Постійна індивідуальна робота проводиться 
педагогічними працівниками з випускниками шкіл 
м. Полтави та області. 

Заступник 
директора з НВР 
Климко 
Валентина 
Миколаївна 

 0955795888 

у форматі 
онлайн 

Сайт 
училища:https://vpu21
.org/ соціальні мережі 

 м. Полтава Державний 
навчальний 
заклад 
"Полтавське 
вище 
міжрегіональ
не училище" 

 

Травень-червень майстер-класи в майстернях для 
учнів шкіл, участь у виставках та майстер-класах 
профорієнтаційного направлення міста, області 

Заступник 
директора з 
НВихР 
Кондратенко Іван 
Іванович, 
0669322688 

Заклад освіти, 
онлайн 

Сайт закладу: 
pvmpu.poltava.ua 



м. Полтава,                   
вул. Маршала 
Бірюзова, 64а 

10 м. Полтава Полтавський 
професійний 
ліцей сфери 
послуг 

 

м. Полтава,               
вул. Маршала 
Бірюзова, 26в                                                                                             

28 квітня 2022 - ZOOM-конференція для 
абітурієнтів 

 

12 травня 2022 - День відкритих дверей 

 

Квітень-червень - проведення індивідуальних 
екскурсій для абітурієнтів в майстернях ліцею та 
на ТОВ “ВОРСЛА-МОДА” 

 

Квітень- червень - висвітлення новин та 
інформації про заклад освіти у соцмережах. 

 

Заступник 
директора з НВР 

Жуков Станіслав 

0997699430 

Онлайн та 
офлайн 

https://www.facebook.
com/profile.php?id=10

0066522121402 

 

https://instagram.com/p
oltavskiiprof?igshid=Y

mMyMTA2M2Y 

 

11 м. Зіньків Регіональний 
центр 
професійно-
технічної 
освіти                                          
м. Зіньків 
Полтавська 
область 

Розміщення відеороликів з презентаціями 
професій в соціальних мережах. 

Розміщення профорієнтаційних матеріалів в 
періодичній пресі. 

Відвідування шкіл та робота з випускниками та їх 
батьками. 

Куцолап 
Людмила 
Олександрівна 
заст.з ВР 

0506227681 

онлайн та 
офлайн 

Сайт закладу: 
https://zrcpto.com/ 

соціальні мережі, 
друковані періодичні 

видання 



 

Полтавська 
область,            

м. Зіньків,                                 
вул. 
Воздвиженськ
а, 82                                                                 

Майстер-класи з різних спеціальностей. 

Зустрічі з успішними випускниками. 

12 м.Решетилівк
а 

Решетилівськ
ий художній 
професійний  
ліцей  

 

Полтавська 
область,          

м. 
Решетилівка,                           
вул. 
Покровська, 
61                                                                      

20.04.2022 - Онлайн майстер класи до Великодня 
для учнів та ВПО 

Квітень, травень -  

Індивідуальні екскурсії для батьків, учнів та ВПО. 
Розповсюдження профорієнтаційної рекламної 
інформації та продукції, розповсюдження 
відеороликів за професіями на сайті ліцею та 
соціальних мережах, профорієнтаційна робота з 
ВПО. 

08.05.2022 - Онлайн майстер клас виготовлення 
листівки до Дня матері з елементами 
Петриківського розпису. 

19.05.2022 - Флеш-моб до Дня Вишиванки «З 
Україною в серці». 

27.05.2022 - День відкритих дверей в онлайн 
форматі. 

Плюта Ольга 
Миколаївна 

0636917942 

Заступник 
директора з 
виховної роботи 

Заклад освіти в 
онлайн 
форматі 

Сайт ліцею:  
www.resh-hud-

lic.ucoz.net 

соціальні мережі 



13 м. Полтава Професійно-
технічне 
училище №31  

м. Полтава  

 

м. Полтава,                    
вул. 
Степового 
Фронту, 46                                            

Створення та презентація профорієнтаційного 
відеоролику “Запрошуємо на навчання до ПТУ 
№31 м. Полтава” 

Розповсюдження профорієнтаційних буклетів та 
рекламних листівок про навчальний заклад 

протягом року  

Білай 

Дмитро 

Валерійович 

0951089282 

 

 

онлайн Сайт 
училища:www.ptu31p

.at.ua 

соціальні мережі 

14 м. Кобеляки Держаний 
професійно-
технічний 
навчальний 
заклад 
"Професійний 
аграрний 
ліцей"  

м. Кобеляки 

 

Полтавська 
область,       

 м. Кобеляки,                                          
вул. 

20.04.2022 зустріч представниці Кобеляцької філії 
центру зайнятості Полтавської області Лях Н. з 
випускниками шкіл з питання “Актуальні професії 
сьогодення” 

 

 

квітень-травень: -демонстрація профорієнтаційних 
роликів на сторінках соцмереж  та  на сайті ліцею 

- -розповсюдження профорієнтаційних буклетів  

Ткаченко Ірина 
Василівна 
0994099749 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн-сервіс 
Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pal-
kobelyaki.pl.ua/ 

 



Покровська, 
52                                                                             

 

 

Проскурня Ірина 
Миколаївна 
0997388335 

 

 

Монастиренко 
Яніна Сергівна 
0506871267 

 

 

 

 

Facebook 

Instagram 

 

 

 

 

заклади освіти 

15 м. Миргород Професійно-
технічне 
училище №44 
м. Миргорода  

 

Полтавська 
область,          

16.06.2022 

14.07.2022 

18.08.2022 

демонстрація профорієнтаційних роликів(online) 

Цибулько Віктор 
Павлович 

0995494523 

 

Facebook 



м. Миргород, 
вул. Козацька, 
26                                                                          

16 м. Хорол Міжрегіональ
ний центр 
професійної 
перепідготовк
и звільнених у 
запас 
військовослу
жбовців    

м. Хорол 
Полтавської 
області 

Полтавська 
область, 
Хорольський 
район,                       
м. Хорол, вул. 
Небесної 
Сотні, 38                                                   

28.04.2022 

11.05.2022 

19.05.2022 

віртуальні конкурси  з професій “Кондитер”, 
“Офіціант”, “Водій автотранспортних засобів” 

 

Квітень-червень розміщення профорієнтаційних 
матеріалів у закладах торгівлі, вокзалах, зупинках 
громадського транспорту на дошках оголошень. 

 

Зустрічі з батьками випускників ЗЗСО  

01.05 -30.06.2022 - профорієнтаційна робота у 
засобах масової інформації та соціальних мережах 

Голови 
методичних 
комісій 
Марусенко О.В. 

0502301017 , 
старший майстер 
Семенюта О.І.  

0506460199 

 

 

 

Директор 
Центру кар’єри 
Дешева Вікторія 
Анатоліївна 
0688129463 

 

 

 

У форматі 
онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛубенськийМ
иргородський, 
Кременчуцьки
й райони  

 

 

Сайт училища: 

www.pal-
kobelyaki.pl.ua, 

соціальні мережі 



 

 

 

Заступник 
директора з 
НВхР  
Демиденко 
Сергій 
Володимирович. 
0663408704 

 

 

 

За місцем 
проживання 
випускників 

17 с. Лазірки Професійно-
технічне 
училище №46 
с. Лазірки  

 

Полтавська 
область, 
Лубенський 
район,                       

с. Лазірки, 
вул. 
Центральна, 
30                                                   

Зустрічі з директорами шкіл Гребінківської, 
Новооржицької, Оржицької, Пирятинської, 
Чорнухинської, Лубенської ОТГ, та батьками 
учнів вищевказаних громад, зустріч з 
роботодавцями СФГ “Татіана”, “Нове-2”, 
“Перлина” для презентації професій для 
випускників шкіл 

Гришко 
Олександр 
Віталійович 
0535794287 

Заклад освіти 

 



18 м. Гадяч Державний 
навчальний 
заклад 
"Гадяцьке 
вище 
професійне 
аграрне 
уилище" 

 

м. Гадяч,                          
вул. 
Полтавська, 
88                                          

Впродовж квітня - травня проведення майстер 
класів з різних професій з висвітленням в соц. 
мережах; викладення в інтернет ресурсах 
відеороликів з професій, про проведення гурткової 
та спортивної роботи, проведення виставок 
виробів здобувачів освіти тощо; проведення 
індивідуальної профорієнтаційної роботи. 

Бондаренко 
Віталій 
Миколайович, 
0954218950 

ДНЗ “Гадяцьке 
ВПАУ”, он-
лайн 

Сайт училища: 

www.gpal.com.ua 

мережа facebook 

19 м.Карлівка Професійно-
технічне 
училище №50  

м. Карлівка 

 

Полтавська 
область,             

м. Карлівка,  
вул. Радевича, 
20                                                                       

Зустрічі з директорами шкіл Карлівської, 
Ланнівської, Мартинівської територіальних 
громад. Індивідуальна робота з класними 
керівниками випускних класів. Індивідуальна  
робота з учнями випускних класів та їх  батьками 
(квітень-червень) 

Розміщення рекламних роликів у соціальних 
мережах. 

Розповсюдження профорієнтаційних буклетів та 
рекламних листівок 

Чиж Вікторія 
Миколаївна, 
0500825331 

 Facebook, сайт 
закладу: 

https://www.facebook.
com/ptu50 

дошки оголошень 



20 м.Решетилівк
а 

Державний 
навчальний  
заклад 
"Решетилівсь
кий 
професійний 
аграрний 
ліцей імені 
І.Г.Боровенсь
кого" 

 

Полтавська 
область,  

м. 
Решетилівка,                  
вул. 
Покровська, 
81                                                                    

Проведення майстер-класів із участю учнів 
випускних класів шкіл Решетилівської ОТГ 
(квітень-травень), 

 демонстрація профорієнтаційних роликів(online) 
(квітень - червень), 

Індивідуальна  робота з учнями випускних класів 
та їх  батьками (квітень-червень), День ліцею 
(травень) 

    

Шелест 
Людмила 
Яківна, 
0507063750 

Приміщення 
ліцею, мережа 
Facebook 

 

21 смт. Котельва Професійно-
технічне 
училище №54  

смт. Котельва 
Полтавської 
області 

Зустрічі з директорами шкіл Котелевської, 
Великорублівської, Опішнянської територіальних 
громад. Індивідуальна  робота з учнями випускних 
класів та їх  батьками (квітень-червень) 

Крамаренко 
Юлія Іванівна 

0663937032 

Заклад освіти 

 



 

Полтавська 
область, 
Полтавський 
район,                  
смт. Котельва,  

вул. 
Покровська, 9                                              

22 смт. Чутово Чутівське 
професійно-
технічне 
училище № 
55 

 

Полтавська 
область, 
Полтавський 
район,                             
смт. Чутове,  

вул. 
Полтавський 
Шлях, 33                                          

квітень-червень 

зустріч з керівниками  освіти громад 

робота з класними керівниками шкіл району, 

індивідуальна робота з батьками та учнями 
випускних класів шкіл громад 

 

Наливка Світлана 
Валентинівна 

050 3044285 

Заклад освіти 

 



23 с. Яреська Професійно-
технічне 
училище № 
56 с. Яреськи  

 

Полтавська 
область, 
Миргородськ
ий район,                     

с. Яреськи, 
вул. 
Козацький 
Шлях, 29             

                                  

профорієнтаційні ролики у соціальній мережі 
Facebook та на сайті закладу, 

(постійно) 

 

Розповсюдження профорієнтаційних матеріалів 
(квітень-червень) 

 

Зустрічі з директорами шкіл Миргородського 
району (з урахуванням обставин очно або в 
телефонному режимі) 

(травень-червень) 

  

Індивідуальна  робота з учнями випускних класів 
та їх  батьками (травень-червень) 

Скороход Юлія 
Дмиторівна 

0505290113 

у форматі 
онлайн 

Facebook, Сайт 
закладу: ptu-
56.ucoz.net. 

дошки оголошень 

 

24 м.Гадяч Державний 
навчальний 
заклад 
“Гадяцьке 
аграрне 
училище” 
Полтавська 
область 
Миргородськ

Профорієнтаційні ролики, рекламні оголошення в 
соцмережах (Facebook, Instagram) 

(Квітень-червень) 

Індивідуальна  робота з учнями випускних класів 
та їх  батьками (травень-червень) 

Штанько Олена 
Василівна 

0663887332 

Онлайн Facebook, instagram, 

youtube, сайт закладу. 
https://www.facebook.
com/watch/?v=125117

2705366828 



ий район 
місто Гадяч, 
вулиця 
Замкова 1. 

 

 


