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ШАНОВНИЙ МОЛОДИЙ ДРУЖЕ! 
 

Довідник навчальних закладів Полтавської області (далі-Довідник) містить 

інформацію про навчальні заклади області, адреси, номери телефонів, перелік 

професій так спеціальностей, за якимим навчають в закладах освіти Полтавщини.  

Перегорнувши сторінки цього Довідника, Ви матимете можливість визначити 

шляхи свого професійного становлення, яке незабаром почнеться.  

 

Щасти Вам на початку власного трудового шляху. 

 

 
 

У житті кожної молодої людини настає час, коли потрібно вирішити: чим 

займатися далі, яку освіту здобувати, де продовжувати освітню підготовку або де 

працювати. На часі важливо обрати перспективну професію або спеціальність, одну 

з тисяч існуючих, яка підходить саме Вам.  

 

Хтось вже визначився і чітко усвідомлює, яку спеціальність опановуватиме,                

а дехто - на роздоріжжі. Тож застерігаємо: не варто робити необдуманих, поспішних 

кроків.  

 

Спробуйте пізнати себе, зважити на власні здібності, можливості та уподобання, 

порадьтеся з батьками, вчителями, шкільним психологом. Якщо виникнуть сумніви, 

проблеми, труднощі - звертайтеся до фахівців з профорієнтації міських, районних, 

міськрайонних філій Полтавського обласного центру зайнятості та Кременчуцького 

міськрайонного центру зайнятості  за місцем проживання. 
 

Неможливо переоцінити значення первинного вибору професії. Професія 

людини - це її життєвий, трудовий шлях, у якійсь мірі - доля.  Тому на часі 

доцільніше витратити час і власні сили на своєчасний та обгрунований професійний 
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вибір. І тут важливо не помилитися у виборі, адже від того, наскільки правильно 

зроблено вибір сьогодні, залежатиме Ваше майбутнє.  
 

У Довіднику подано основні відомості про: 

- заклади вищої освіти  
- заклади професійної (професійно-технічної) освіти м. Полтава та Полтавської 

області із зазначенням адрес, телефонів, професій та спеціальностей, за якими 

ведеться підготовка.  

 

Всю додаткову інформацію про умови прийому, навчання та інше Вам нададуть 

безпосередньо у прийомних комісіях навчальних закладів. 
 

Перегорніть сторінки Довідника та з’ясуйте шляхи Вашого професійного 

становлення, яке незабаром почнеться. Будемо раді, якщо Довідник допоможе Вам 

обрати професію до душі. 

 

З найкращими побажаннями колектив відділу організації профорієнтації 

Полтавського обласного центру зайнятості. 
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ПРАВИЛА ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ 

 
Стисла формула оптимального вибору професії передбачає єдність трьох 

понять: «хочу-можу-треба».  

 

Для успішного професійного вибору необхідно доповнити цей ланцюжок 

додатковими факторами, через які Вас приваблює та чи інша професія: 

 стан професії на ринку праці (зміст професії, наявність вільних робочих 

місць чи вакантних посад, перспектива розвитку галузі, підприємства, 

де застосовується праця спеціалістів даної професії, умови і режим 

роботи, форма і рівень оплати праці); 

 можливості і умови професійної освіти, підвищення кваліфікації, 

розташування навчальних закладів, де готують кадри; 

 рівень відповідності власних інтересів, нахилів, здібностей та стану 

здоров’я тим якостям, які вимагаються від особи для успішного 

оволодіння професією та подальшої високопродуктивної праці; 

 аналогічну інформацію про споріднені професії. 

 

З метою правильного обрання професії, необхідно: 

 

 ознайомитися зі  щонайбільшим описом професій та визначити, які з них 

найбільше необхідні в тому регіоні, де Ви проживаєте; 

 

 пізнавати себе (інтереси, нахили, здібності, темперамент, риси характеру, 

особливості пізнавальних процесів, стан здоров’я, рівень самооцінки); 

 

 вибрати найбільш підходящу професію саме для Вас; 

 

 досконало вивчити обрану професію: ознайомитися з професіограмою, 

уточнити зміст, умови праці та вимоги, які ставить до людини обрана 

професія; 

 

  вивчити можливості набуття професії та перспективи професійного росту; 

 

 співставити отримані знання про професію зі своїми можливостями; 

 

 співставити свої можливості з вимогами обраної професії; 

 

 реалізувати можливість отримати професійну підготовку за обраною 

професією (професійне навчання в навчально-курсовому комбінаті, заняття у 

гуртках за інтересами); 

 

 вивчити додаткові варіанти професійного вибору; 

 



 

                                      

4 

 порадитися із батьками, вчителями, лікарями, психологом, отримати 

кваліфіковану професійну консультацію у центрі зайнятості за місцем 

проживання. 

 

Обравши для себе майбутню професію, необхідно проявляти наполегливість               

в реалізації професійного наміру та досконалого оволодіння професією. 

 

 

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ 

 
Вибір професії - відповідальний крок у житті людини. Тому професію слід 

обирати свідомо, з урахуванням нахилів і здібностей, особистих та громадських 

інтересів. Помилки у виборі професії можуть бути різними. Наведемо найбільш 

поширені з них: 

 

  існує погляд на професію, як на вибір постійного, на все життя, заняття. Така 

позиція хибна, бо не враховує того, що людина має здібності і прагне 

накопичувати спеціальні знання і навички в різних сферах діяльності (кращим 

інженером, наприклад, буде той, хто пройшов школу робітничої 

майстерності); 

 

  не вірте, що професії поділяються на «погані» і «хороші», «цікаві» і 

«нецікаві», «легкі» і «важкі». Оцінка професії залежить не стільки від 

характеру роботи, скільки від того, як до неї ставиться людина, наскільки 

професія відповідає її запитам і можливостям; 

 

  не обирайте професію випадково, «за компанію». Такий вибір досить незавжди 

буває вдалим; 

 

  не поширюйте своє ставлення до конкретної людини на її професію, бо 

особиста антипатія до людини конкретної професії ніяк не може свідчити про 

Вашу непридатність до цієї ж професії; 

 

  не захоплюйтеся зовнішнім виглядом чи якоюсь однією характеристикою 

професії без урахувань інших, часто прихованих від стороннього ока                  

(так, професію актора нерідко цінують за славу та гучні оплески.                   

Проте, не помічають, що це важка робота, яка  виснажує людину емоційно); 

 

  не ототожнюйте улюблений навчальний предмет з професією, бо світ професій 

набагато ширший (понад 50 тисяч) за кількість навчальних предметів. Отже, 

самі предмети не можуть бути надійним орієнтиром у світі професій. 
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ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 
 
 

 

Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Юридична адреса: 36014, м. Полтава вул. Коваля, 3 

Фактична адреса: 36014, м. Полтава вул. Коваля, 3 

Телефон: 0532 50 91 70; 0532 50 02 22 

Ректор: Нестуля Олексій Олексійович 

Рівень акредитації: IV рівень акредитації 

Освітньо-

кваліфікаційні 

рівні/освітні рівні 

Бакалавр, магістр, доктор філософії 

Форми навчання: денна, заочна 

Інтернет-сайт: http://puet.edu.ua 

Електронна адреса: rector.puet@gmail.com 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Спеціальності/ напрями підготовки ступеня бакалавра 

1.  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

2.  035 Філологія 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)) / 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська 

3.  051 Економіка  

4.  071 Облік і оподаткування  

5.  072 Фінанси, банківська справа та страхування  

6.  073 Менеджмент  

7.  075 Маркетинг  

8.  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

9.  081 Право  

10.  122 Комп’ютерні науки /Комп’ютерні науки та інформаційні технології  

11.  162 Біотехнологія та біоінженерія  

12.  181 Харчові технології  

13.  241 Готельно-ресторанна справа  

14.  242 Туризм  

15.  292/056 Міжнародні економічні відносини  

16.  6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність 

17.  6.020303 Філологія  

18.  6.030401 Правознавство 

19.  6.030502 Економічна кібернетика 

20.  6.030503 Міжнародна економіка 

21.  6.030504 Економіка підприємства 

22.  6.030505 Управління персоналом та економіка праці 

http://puet.edu.ua/
mailto:rector.puet@
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23.  6.030507 Маркетинг 

24.  6.030508 Фінанси і кредит  

25.  6.030509 Облік і аудит 

26.  6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво  

27.  6.030601 Менеджмент  

28.  6.040302 Інформатика 

29.  6.051701 Харчові технології та інженерія  

30.  6.051401 Біотехнологія 

31.  6.140101 Готельно-ресторанна справа 

32.  6.140103 Туризм 

Спеціальності ступеня магістра 

33.  011 Освітні, педагогічні науки  

34.  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

35.  051 Економіка  

36.  071 Облік і оподаткування  

37.  072 Фінанси, банківська справа та страхування  

38.  073 Менеджмент  

39.  075 Маркетинг  

40.  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

41.  081 Право  

42.  122 Комп’ютерні науки  

43.  181 Харчові технології  

44.  241 Готельно-ресторанна справа  

45.  242 Туризм  

46.  282 Публічне управління та адміністрування  

47.  292 Міжнародні економічні відносини  

Спеціальності ступеня доктора філософії 

48.  015 Професійна освіта  

49.  051 Економіка  

50.  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

51.  073 Менеджмент 

52.  075 Маркетинг 

53.  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

54.  113 Прикладна математика 

55.  181 Харчові технології 

 
 

 

Полтавський національний технічний університет  

імені Юрія Кондратюка 
 

Юридична адреса: Першотравневий проспект, 24, М. Полтава, 36011 

Фактична адреса: Першотравневий проспект, 24, М. Полтава, 36011 

Телефон: (0532) 60-87-30 

Ректор: Онищенко Володимир Олександрович 

Рівень акредитації: IV 
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Освітньо-кваліфікаційні 

рівні: 

Перший (бакалаврський) рівень; другий 

(магістерський) рівень; третій (освітньо- науковий) 

рівень; науковий рівень 

Форма навчання: Денна, заочна 

Інтернет-сайт: http://www.pntu.edu.ua 

Електронна адреса rector@pntu.edu.ua; kanc@pntu.edu.ua 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців: 

Бакалаври 

Фізична культура і спорт 017 

Образотворче мистецтво, декоративно -прикладне мистецтво, 

реставрація 

023 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029 

Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно)) 035.04 

Філологія (Англійська мова. Переклад) 035 

Економіка (Економічна кібернетика) 051 

Економіка (Управління персоналом та економіка праці) 051 

Міжнародні економічні відносини  056 

Облік і оподаткування 071 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 

Менеджмент 073 

Маркетинг 075 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 

Екологія 101 

Науки про землю 103 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології 122 

Комп'ютерні науки 122 

Комп'ютерна інженерія 123 

Прикладна механіка 131 

Галузеве машинобудування 133 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  141 

Теплоенергетика 144 

Телекомунікації та радіотехніка 172 

Технології захисту навколишнього середовища 183 

Гірництво 184 

Нафтогазова інженерія та технології  185 

Архітектура та містобудування  191 

Будівництво та цивільна інженерія      192 

Геодезія та землеустрій  193 

Фізична реабілітація 227 

Фізична терапія, ерготерапія  227 

Туризм 242 

Автомобільний транспорт 274 

Міжнародні економічні відносини 292 

Здоров'я людини  6.010203 

Документознавство та інформаційна діяльність 6.020105 

mailto:rector@pntu.edu.ua
mailto:rector@pntu.edu.ua
mailto:rector@pntu.edu.ua
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Образотворче мистецтво 6.020205 

Декоративно - прикладне мистецтво 6.020208 

Філологія 6.020303 

Економічна кібернетика 6.030502 

Міжнародна економіка 6.030503 

Економіка підприємства 6.030504 

Управління персоналом 6.030505 

Маркетинг 6.030507 

Фінанси і кредит 6.030508 

Облік і аудит 6.030509 

Менеджмент 6.030601 

Геологія 6.040103 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування 

6.040106 

Інформатика 6.040302 

Комп'ютерні науки 6.050101 

Комп'ютерна інженерія 6.050102 

Гірництво 6.050301 

Нафтогазова справа 6.050304 

Інженерна механіка 6.050502 

Машинобудування 6.050503 

Теплоенергетика 6.050601 

Електромеханіка 6.050702 

Телекомунікації 6.050903 

Будівництво 6.060101 

Архітектура 6.060102 

Гідротехніка (водні ресурси) 6.060103 

Автомобільний транспорт 6.070106 

Геодезія, картографія та землеустрій 6.080101 

Туризм 6.140103 

Магістри 

Фізична культура і спорт 017 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029 

Філологія 035 

Економіка (Економічна кібернетика) 051 

Міжнародні економічні відносини  056 

Облік і оподаткування 071 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 

Менеджмент 073 

Публічне управління та адміністрування 074 

Маркетинг 075 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  076 

Екологія 101 

Прикладна математика 113 

Комп'ютерні науки  122 
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Комп'ютерна інженерія 123 

Прикладна механіка 131 

Галузеве машинобудування 133 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  141 

Теплоенергетика 144 

Телекомунікації та радіотехніка 172 

Технології захисту навколишнього середовища 183 

Нафтогазова інженерія та технології  185 

Архітектура та містобудування  191 

Будівництво та цивільна інженерія      192 

Геодезія та землеустрій  193 

Автомобільний транспорт 274 

Публічне управління та адміністрування 281 

Міжнародні економічні відносини 292 
 
 

 
Полтавська державна аграрна академія 

 
Юридична адреса: м. Полтава вул. Сковороди 1/3 

Фактична адреса: м. Полтава вул. Сковороди 1/3 

Телефон: (0532) 50-02-73 
Ректор: Аранчій Валентина Іванівна  
Рівень акредитації: IV 
Освітньо-кваліфікаційні 
рівні: 

бакалавр, магістр 

Форми навчання: денна, заочна 
Інтернет-сайт: www.pdaa.edu.ua 
Електронна адреса: pdaa@pdaa.edu.ua 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Філологія 

Економіка 

Політологія 

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Менеджмент 

Публічне управління та адміністрування 

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Право 

Екологія 

Інформаційні системи та технології 

Галузеве машинобудування  

Харчові технології  

Агрономія 

Захист і карантин рослин 



 

                                      

10 

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

Агроінженерія 

Ветеринарна медицина 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Публічне управління та адміністрування 

 
 

 

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

 

Юридична адреса 36003 м. Полтава, вул. Остроградського, 2 

Фактична адреса 36003 м. Полтава, вул. Остроградського, 2 

Телефон (0532) 56-23-13 

Ректор: Степаненко Микола Іванович 

Рівень акредитації ІІІ-ІV 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні 
Бакалавр, магістр 

Форми навчання: Денна, заочна 

Інтернет-сайт www.pnpu.edu.ua 

Електронна адреса allmail@pnpu.edu.ua 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчаються: 

011 Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта (Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

014 Середня освіта (Хореографія) 

015.04 Професійна освіта (Деревообробка) 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

015 Професійна освіта (Дизайн) 

016 Спеціальна освіта 

017 Фізична культура і спорт 
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024 Хореографія 

031 Релігієзнавство 

032  Історія та археологія 

033 Філософія 

034 Культурологія 

035.01 Філологія (Українська мова та література) 

035.041 
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно),    

перша - англійська) 

051 Економіка 

053 Психологія 

061 Журналістика 

073 

Менеджмент (Управління навчальним закладом), Менеджмент 

(Управління інноваційною діяльністю), Менеджмент (Управління 

проектами) 

091  Біологія 

101 Екологія 

102  Хімія 

103  Науки про Землю 

106 Географія 

122  Комп’ютерні науки  

231 Соціальна робота 

242 Туризм 
 
 

 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Українська медична стоматологічна академія» 

 

Юридична адреса: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 

Фактична адреса: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 

Телефон: (0532) 60-20-51 

Ректор: Ждан Вячеслав Миколайович 

Рівень акредитації: IV 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

 

Молодший спеціаліст 

Магістр 

Форми навчання: Денна, заочна 

Інтернет-сайт: mail@umsa.edu.ua 

Електронна адреса www.umsa.edu.ua 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

221 Стоматологія (за ступенем магістра) 

222 Медицина (за ступенем магістра) 

228 Педіатрія (за ступенем магістра) 

223Медсестринство (молодший спеціаліст) 

221 Стоматологія (молодший спеціаліст) 

226 Фармація, промислова фармація (молодший спеціаліст) 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Юридична адреса: 39600, м.Кременчук, вул.Першотравнева, 20 

Фактична адреса: 39600, м.Кременчук, вул.Першотравнева, 20 

Телефон: (05366) 3-60-00,  

(05366) 3-20-02; (067 400-01-63) (приймальна комісія) 

Ректор: Загірняк Михайло Васильович 

Рівень акредитації: IV 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

бакалавр, магістр, доктор філософії 

 

Форми навчання: денна/заочна 

Інтернет-сайт 

 

www.kdu.edu.ua 

www.facebook.com/pk.krnu 

Електронна адреса pk@kdu.edu.ua 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ 

 Автоматизація та комп’ютерно-інтеґровані технології (Комп’ютеризовані 

системи управління та автоматика) 

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ 

 Автомобільний транспорт 

 Галузеве машинобудування 

 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 Прикладна механіка 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 Автоматизація та комп’ютерно-інтеґровані технології 

 Біомедична інженерія 

 Електроніка 

 Інформаційні системи та технології 

 Комп’ютерна інженерія 

 Комп’ютерні науки 

 Прикладна математика 

 Середня освіта (Інформатика) 

 Телекомунікації та радіотехніка 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

 Економіка 

 Маркетинг 

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 Менеджмент 

 Облік і оподаткування 

 Туризм 

http://www.kdu.edu.ua/
http://www.facebook.com/pk.krnu
mailto:pk@kdu.edu.ua
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 Фінанси, банківська справа та страхування 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 Біотехнології та біоінженерія 

 Геодезія та землеустрій 

 Екологія 

 Середня освіта (Фізична культура) 

 Технології захисту навколишнього середовища 

 Фізична реабілітація, ерготерапія 

 Цивільна безпека 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 Дизайн 

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 Журналістика 

 Середня освіта (Українська мова і література) 

 Право 

 Психологія 

 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська) 

 

 
 

Кременчуцький інститут вищого навчального закладу  

«Університет ім. Альфреда Нобеля» 
 

Юридична адреса: 39628, проспект Свободи, 79 

Фактична адреса: 39628, проспект Свободи, 79 

Телефон: тел. 77-59-63 
Ректор: Татарінов Вадим Вадимович 
Рівень акредитації: ІІІ-IV  
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

бакалавр, спеціаліст 

Форми навчання: денна, заочна 
Інтернет-сайт: http://ki-duep.com/ 
Електронна адреса: referent@academy.kremenchuk.su  

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Фінанси і кредит 

Облік і аудит 

Економіка підприємства 

Економічна кібернетика 

Міжнародна економіка 

Філологія 

Маркeтинг 

Менеджмeнт 

Сoціальна робoта 
 

mailto:referent@academy.kremenchuk.su
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ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

Військовий коледж сержантського складу 
 
Юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Московська, будинок 45/1 

Адреса відокремленого 
підрозділу юридичної 
особи: 

36012 м. Полтава, вул. Зіньківська, 44 

Телефон: (0532) 53-67-13 (3-12-01, 3-12-03),  
0509788467, 
0667320303, 
0501760099,  
0662760280.  
0933121886 - черговий коледжу (ЦІЛОДОБОВО)  

Начальник: полковник ЗЛОБІН Кирило В’ячеславович 
 

Рівень акредитації: І 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

«Молодший спеціаліст» 

Форми навчання: денна 
Інтернет-сайт: https://vkss-viti.webnode.com.ua; viti.edu.ua (Коледж) 
Електронна адреса: pvkss@ukr.net 

Підготовка спеціалістів за ступенем вищої освіти  

«Молодший спеціаліст» 

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

 

Наша матеріально-технічна база включає:  

навчальний корпус (навчальні аудиторії, лабораторії, конференц-зали, бібліотеки), 

гуртожиток, стадіон, спортивна зала, спортивне містечко, стройовий плац, музей 

зв’язку, радіополігон, військове стрільбище, їдальня.  

Термін навчання - 2 роки 6 місяців. Денна форма навчання.  

Навчання у коледжі надає можливість:  

  здобути вищу освіту за рахунок видатків державного бюджету; 

 одержати гарантоване працевлаштування (проходження військової служби 

за контрактом в ЗС України). 

Після закінчення навчання випускники коледжу мають можливість 

продовжити навчання за спорідненими напрямами підготовки у будь-якому ВНЗ 

України за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».  

Повний термін навчання в коледжі зараховується як термін проходження 

строкової військової служби.  

 

https://vkss-viti.webnode.com.ua/
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У процесі навчання курсанти коледжу одержують щомісячно грошове 

забезпечення та безкоштовно забезпечуються:  

● гуртожитком;  

● речовим майном;  

● триразовим харчуванням;  

● медичним забезпеченням.  

На навчання у коледж приймаються громадяни України, які мають повну 

загальну середню освіту:  

1. Цивільна молодь віком від 17 років до 30 року, в тому числі ті, яким 17 

років виповнюється в рік початку військової служби за результатам зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

2. Військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці, які проходять 

військову службу за контрактом віком до 30 років.  

Мають право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних 

екзаменів з конкурсних предметів (без сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання):   

 вступники з числа випускників військових ліцеїв, які закінчили навчання в 

рік вступу до Військового коледжу; 

  військовослужбовці строкової служби та ті, що проходять військову службу 

за контрактом; 

  громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в 2019 р.  

Військовослужбовцям згідно наказу МО України № 360 від 05.06.2014 до 1 

квітня подають рапорт і оформляють особову справу вступника, яку кадрові органи 

надсилають в ВВНЗ до 15 травня року вступу на навчання.  

Під час вступної кампанії всі вступники обов'язково проходять:  

 психологічне обстеження; 

  оцінювання рівня фізичної підготовки за визначеними нормативами; 

  медичний огляд військово-лікарською комісією. 

 

 

КОЛЕДЖІ Полтавської державної аграрної академії 

 

 
 

Коледж управління, економіки і права  
Полтавської державної аграрної академії 

 

Юридична адреса: 36011 м. Полтава, Першотравневий проспект, 10 

Фактична адреса: 36011 м. Полтава, Першотравневий проспект, 10 

Телефон: (0532) 56-90-87, 60-75-84,  095-423-24-77 

Керівник: Козаченко Олена Михайлівна 

Рівень акредитації: І 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна, заочна 

Інтернет-сайт: acup.poltava.ua 
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Електронна адреса: acup@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Право (спеціалізація  Правознавство) 

Фінанси, банківська справа та страхування(спеціалізація Фінанси і кредит) 

Облік і оподаткування (спеціалізація Оціночна діяльність) 

Підприємництво, торгівля, біржова діяльність (спеціалізація Інформаційна 

діяльність підприємства) 

Менеджмент (спеціалізація Організація виробництва) 

Агрономія (спеціалізація Організація і технологія ведення фермерського 

господарства) 

 

 

 
Аграрно-економічний коледж  

Полтавської державної аграрної академії 
 

Юридична адреса: 36003 м.Полтава, вул. Сковороди 18 
 

Фактична адреса: 36003 м.Полтава, вул. Сковороди 18 
 

Телефон: тел./8-0532/ 60-79-93, 56-50-04 

Керівник: Шевніков Микола Янаєвич 

Рівень акредитації: I  

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 
Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна, заочна 

Інтернет-сайт: http://agrokoledg.poltava.ua 

Електронна адреса: agrokoledg@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

201 Агрономія 

206 Садово-паркове господарство 

071 Облік і оподаткування  

072 Фінанси банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

193 Геодезія та землеустрій 

 

 
 

Березоворудський аграрний коледж  
Полтавської державної аграрної академії 

 
Юридична адреса: вул.Паркова,1, с.Березова Рудка, Пирятинський р-н, 

Потавська обл., 37040 
Фактична адреса: вул.Паркова,1, с.Березова Рудка, Пирятинський р-н, 

Потавська обл., 37040 
Телефон: (05358) 66-117; 66-116; факс 66-110 
Керівник: Краснюк Василь Миколайович 
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Рівень акредитації: ІІ 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна, заочна 
Інтернет-сайт: www.bdat.at.ua 
Електронна адреса: bt-pdaa@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

201 «Агрономія» 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

208 «Агроінженерія» 

 

 
 

Лохвицький механіко-технологічний коледж  
Полтавської державної аграрної академії 

 

Юридична адреса: вул. Матросова, 39,  м. Заводське, Лохвицького району, 

Полтавської області, 37240 
Фактична адреса: вул. Матросова, 39,  м. Заводське, Лохвицького району, 

Полтавської області, 37240 
Телефон: (053) 563-54-46 
Керівник: Корнієнко Віктор Миколайович 
Рівень акредитації: І 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна, заочна 
Інтернет-сайт: http://lmtkpdaa.com.ua 
Електронна адреса: lmtkpdaa@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Галузь знань: 18 Виробництво та технології 

Спеціальність: 181 Харчові технології 

Освітньо-професійна програма:                 

- Бродильне виробництво і виноробство; 

- Зберігання і переробка зерна; 
- Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових 
концентратів. 

Галузь знань: 13 Механічна інженерія 

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна програма:     

- Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 

 

 

 

 

 

mailto:lmtkpdaa@ukr.net
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Лубенський фінансово-економічний коледж 

Полтавської державної аграрної академії 
 

Юридична адреса: 37500 м. Лубни, вул. Я. Мудрого 23/1 

Фактична адреса: 37500 м. Лубни, вул. Я. Мудрого 23/1 

Телефон: 05361(77-535) 
Керівник: Орошан Тетяна Анатоліївна 
Рівень акредитації: І рівень 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна, заочна 
Інтернет-сайт: http://lubfek.org.ua/ 
Електронна адреса: lubnyfekpdaa@gmail.com 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
051 Економіка 
4112 Оператор комп’ютерного набору 
5220 Продавець продовольчих товарів 
5220 Продавець непродовольчих товарів 
8322 Водій автотранспортного засобу (категорії «В») 
8321 Водій автотранспортного засобу (категорії «А1») 
8321 Водій автотранспортного засобу (категорії «В1») 
8322 Водій автотранспортного засобу (категорії «С1») 
8322 Водій автотранспортного засобу (категорії «С») 
8321 Водій автотранспортного засобу (категорії «А») 

 

 

 

Хомутецький ветеринарно-технологічний коледж  

Полтавської державної аграрної академії 

 

Юридична адреса: вул. Г.Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 

Фактична адреса: вул. Декабристів, 23, с. Хомутець, Миргородський    р-

н, Полтавська обл., 37634  

Телефон: (05355) 35-5-49 

Керівник: Шинкаренко Сергій Васильович 

Рівень акредитації: І 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

молодший спеціаліст 

Форми  навчання: денна, заочна 

Інтернет-сайт: http://www.hvzt.pdaa.edu.ua 

Електронна адреса: hvzt@pdaa.edu.ua 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

211 «Ветеринарна медицина» 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
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Хорольський агропромисловий  коледж  

Полтавської державної аграрної академії 
 

Юридична адреса: вул. Г.Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 

Фактична адреса: вул. Небесної Сотні, 73, 
м. Хорол,  
Полтавська область,  
37800  

Телефон: (05362) 32-1-01 
Керівник: Чишко Микола Миколайович 
Рівень акредитації: I 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна; заочна 
Інтернет-сайт: http://www.xapkpdaa.org.ua 
Електронна адреса: xapkpdaa@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 
208 Агроінженерія 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
201 Агрономія 
073 Менеджмент 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

 

Місто ПОЛТАВА 

 
 

Відокремлений структурний підрозділ  
Полтавський коледж нафти і газу 

Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка 

 
Юридична адреса: вул. Грушевського, 2-А,  

м. Полтава, 
36021 

Фактична адреса: вул. Грушевського, 2-А,  
м. Полтава, 
36021 

Телефон: (0532) 638-148  
Керівник: Шумська Любов Петрівна 
Рівень акредитації: I 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна; заочна 
Інтернет-сайт: http://www.pkng.pl.ua 
Електронна адреса: pkng@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

http://www./
http://www./
mailto:xapkpdaa@ukr.net
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103 «Науки про землю» (Розвідування нафтових та газових родовищ) 

184 «Гірництво» (Буріння свердловин) 

185 «Нафтогазова інженерія та технології» (Експлуатація нафтових і газових 

родовищ; Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ; 

Обслуговуваннята ремонт обладнання нафтових і газових промислів). 

 

 

 

Полтавський коледж харчових технологій 

Національного університету харчових технологій 

 

Юридична адреса: 36039, м.Полтава, вул.Пушкіна, 56 

Фактична адреса: 36039, м.Полтава, вул.Пушкіна, 56 

Телефон: (0532) 60-64-10 

Керівник: Палаш Анатолій Анатолійович 

Рівень акредитації: Перший 

Освітньо-кваліфікаційні 

рівні: 

Молодший спеціаліст  

Форма навчання: Денна 

Інтернет-сайт: www. pсxtnuht.pl.ua 

Електронна адреса: e-mail: pkht_nuht@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Шифр та найменування  

галузі знань 

Код та найменування  

напряму підготовки 

(спеціальності) 

12 Інформаційні технології 123 Комп‛ютерна інженерія 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та комп‛ютерно-

інтегровані технології 

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 

14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування 

18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 

 

 
 

Полтавський кооперативний коледж   
Полтавської облспоживспілки 

 
Юридична адреса: 36000, м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 9/17 

Фактична адреса: 36000, м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 9/17 

Телефон: (0532) 60-75-66 
Керівник: Делія Оксана Вікторівна 
Рівень акредитації: І-ІІ 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст, кваліфіковани й робітник  

Форми навчання: денна, заочна 
Інтернет-сайт: http://kooptex.at.ua 

mailto:pkht_nuht@ukr.net


 

                                      

21 

Електронна адреса: poltkooptex@ukr.net 
Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Право 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Оціночна діяльність 

Облік і оподаткування 

Готельно-ресторанна справа 

Харчові технології 

Підприємництво та комерційна логістика 

Товарознавство в митній справі 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Кухар-кондитер 

Офіціант-бармен 

 

 
 

Полтавський будівельний технікум  
транспортного будівництва 

 
Юридична адреса: 36005, м. Полтава, площа Слави,4/2 

Фактична адреса: 36005, м. Полтава, площа Слави,4/2 

Телефон: 51-30-20; 60-17-36 
Керівник: Рибка Василь Григорович 
Рівень акредитації: І р.а. 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

молодший спеціаліст 

Форми навчання: денна 
Інтернет-сайт: pbttb.at.ua 
Електронна адреса: pbttb@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

133  «Галузеве машинобудування» 

        «Інженерна механіка» 

192  «Будівництво та цивільна інженерія» 

        «Будівництво та архітектура» 

275.03  «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

        «Транспортні технології» 

 

 

 

Полтавський комерційний технікум 

 

Юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 100, 36021 

Фактична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 100, 36021 

Телефон:  (0532) 59-22-91 

Керівник: Степанов Володимир Іванович 
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Рівень акредитації:  І 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 
 Молодший спеціаліст 

Форми навчання:  Денна, заочна 

Інтернет-сайт:  www.pkt- poltava.ucoz.ua 

Електронна адреса:  pkt-poltava@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

(освітня програма  «Товарознавство та комерційна діяльність»  

181 «Харчові технології»  

(освітня програма «Виробництво харчової продукції») 

241 «Готельно-ресторанна справа»  

(освітня програма «Ресторанне обслуговування») 

 

 
 

Комунальний вищий навчальний заклад Полтавської обласної ради 
«Полтавське музичне училище ім. М.В. Лисенка» 

 
Юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, б. 11 

Фактична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, б. 11 

Телефон: (0532) 562691 
Керівник: Демченко Микола Миколайович 
Рівень акредитації: І 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: денна 
Інтернет-сайт: www.pmu.pl.ua 
Електронна адреса: poltavamusic@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

025 Музичне мистецтво 

026 Сценічне мистецтво 

 

 
 

Комунальний вищий навчаль ний заклад І рівня акредитації 
«Полтавський базовий медичний коледж» 

 
Юридична адреса: м. Полтава, вул.Стрітенська, 51а 

Фактична адреса: м. Полтава, вул.Стрітенська, 51а 

Телефон: (0532) 50-25-93, (0532) 60-64-01 
Керівник: Синенко Олена Анатоліївна 
Рівень акредитації: І 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

молодший спеціаліст 

Форми навчання: денна 
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Інтернет-сайт: http://pbmk.poltava.ua 
Електронна адреса: pol.bmk@gmail.com 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

223 Медсестринство 

 

 
 

Полтавський політехнічний коледж   
Національного технічного університету  
«Харківський політехнічний інститут» 

 
Юридична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83-а 

Фактична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83-а 

Телефон: (0532) 60-74-52 та  (0532) 60-41-96 
Керівник: Пуленко Ігор Іванович 
Рівень акредитації: перший 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: очна 
Інтернет-сайт: http://www.polytechnic.poltava.ua 
Електронна адреса: officeppk@gmail.com 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

123 Комп’ютерна інженерія  
(Обслуговування комп’ютерних систем і мереж) 

121 Інженерія програмного забезпечення  
(Розробка програмного забезпечення) 

133 Галузеве машинобудування  
(Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях) 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
(Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд, 

Монтаж і експлуатація електротехнічних і світлотехнічних) 

 

 

Місто КРЕМЕНЧУК 

 

 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка 

 

Юридична адреса: 39623, м. Кременчук,  

вул. Лізи Чайкіної, 33 

Фактична адреса: 39623, м. Кременчук,  

вул. Лізи Чайкіної, 33 

Телефон: (0536) 75-84-70 

Керівник: Гальченко Іван Васильович 

Рівень акредитації: І-ІІ р.а., ІІІ р.а. 

Освітньо- ОКР «Молодший спеціаліст»  
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кваліфікаційні рівні: Освітній ступінь «Бакалавр» 

Форми навчання: Денна, заочна 

Інтернет-сайт: www.pu.org.ua 

Електронна адреса: krem_ped_k@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.11 Середня освіта (фізична культура) 

 

 
 

Державний вищий навчальний заклад  
«Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» 

 
Юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леонова, 14 

Фактична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леонова, 14 

Телефон: (0536) 74-31-10 
Керівник: Білоконь Ірина Миколаївна 
Рівень акредитації: І-ІІ р.а. 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна, заочна 
Інтернет-сайт: www.krtzt.pl.ua 
Електронна адреса: railwaytech@gmail.com 

 
Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

273 «Залізничний транспорт»: 

Спеціалізації  

«Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» 

«Технічне обслуговування і ремонт вагонів» 

«Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного 

господарства» 
 

 

 

 

Коледж Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

 

Юридична адреса: вул.  Чумацький шлях, буд. 7, м. Кременчук, 

Полтавськоїо бласті, 39621 

Фактична адреса: вул.  Чумацький шлях, буд. 7, м. Кременчук, 

Полтавськоїобласті, 39621 

Телефон: (05366) 6-12-10, 6-12-13 

Керівник: Білик  оліна Андріївна 

Рівень акредитації: І рівень 

mailto:railwaytech@gmail.com
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Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 
молодший спеціаліст, бакалавр 

Формина вчання: денна,  заочна  

Інтернет-сайт: www.kkrnu.com.ua 

Електронна адреса: kkrnu@i.ua 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:  

Спеціальність(напрям підготовки) Освітньо-професійна програма 

Підготовка молодших спеціалістів 

072 Фінанси, банківська справа та  

страхування 
Фінанси і кредит 

076 Підприємництво, торгівля та  

біржова діяльність 
Економіка підприємства 

081 Право Право 

123 Комп’ютерна інженерія 
Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

131 Прикладна механіка Зварювальне виробництво 

133 Галузеве машинобудування 

Виробництво автомобілів і тракторів 

Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях 

Обслуговування та ремонт обладнання 

підприємств хімічної і 

нафтогазопереробної промисловості 

136 Металургія 
Ливарне виробництво чорних і 

кольорових металів і сплавів 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Обслуговування та ремонт 

електропобутової техніки 

274 Автомобільний транспорт 
Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів 

Підготовка бакалаврів 

131 Прикладна механіка Зварювання 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації  

Полтавської обласної ради  

«Кременчуцький медичний коледж» імені В.І. Литвиненка» 

 

Юридична адреса: 39602, 

м. Кременчук, вул. Червона Гірка, 41 

Фактична адреса: 39602, 

м. Кременчук, вул. Червона Гірка, 41 

Телефон: (05366) 75-81-27 

Керівник: Малик Світлана Станіславівна 

Рівень акредитації: І  

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 
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Форми навчання: денна 

Інтернет-сайт: k-m-k.com.ua 

Електронна адреса: kmk.inform@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:  

223 «Медсестринство»:  

спеціалізація: «Лікувальна справа» - 9 кл.,11кл., 

спеціалізація: «Сестринська справа» - 9 кл., 11кл.,  

спеціалізація: «Акушерська справа» - 11 кл. 

221 «Стоматологія»: спеціалізація «Стоматологія ортопедична» - 11кл. 

 

 
 

Кременчуцький льотний коледж  
Національного авіаційного університету  

 
Юридична адреса: вул. Перемоги 17/6, 

м. Кременчук, 
Полтавська область,  
39605   

Фактична адреса: вул. Перемоги 17/6, 
м. Кременчук, 
Полтавська область,  
39605   

Телефон: (05366) 3-10-30, 
(05366) 3-11-18 

Керівник: Головенський Володимир Васильович 
Рівень акредитації: I-ІІ 

Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Бакалавр; молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна; заочна 
Інтернет-сайт: www.flightcollege.com.ua 
Електронна адреса: klk_nau@sat.poltava.ua  

pk_klk@ukr.net 
 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Освітній ступінь - бакалавр: 

272 Авіаційний транспорт, Аеронавгація 

272 Авіаційний транспорт, Технології робіт та технологічне обладнання 

аеропортів 

272 Авіаційний транспорт, Технологічне обслуговування та ремонт повітряних 

суден і авіадвигунів 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханіка 

171 Електроніка, електронні апарати банківських систем та засоби захисту 

інформації 

071 Облік і оподаткування, Облік і аудит 

073 Менеджмент, Логістика 

076 Підприємницутво, торгівля та біржова діяльність, організація оптової та 

mailto:pk_klk@ukr.net
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роздрібної торгівлі 

Освітній ступінь - молодший спеціаліст: 

272 Авіаційний транспорт, Льотна експлуатація повітряних суден 

272 Авіаційний транспорт, Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів 

272 Авіаційний транспорт, Технічне обслуговування засобів зберігання, 

транспортування та заправлення паливно-мастильними матеріалами 

071 Облік і оподаткування, Бухгалтерський облік 

073 Менеджмент, Організація обслуговування на транспорті 

 

 
 

Комунальний вищий навчальний заклад  
«Гадяцький коледж культури і мистецтв  

ім. І.П.Котляревського» 
 

Юридична адреса: пл. Соборна, будинок 9 «А», м. Гадяч, Полтавська обл., 
37300 

Фактична адреса: пл. Соборна, будинок 9 «А», м. Гадяч, Полтавська обл., 
37300 

Телефон: (05354) 2-34-37 
Керівник: Насменчук Анатолій Миколайович 
Рівень акредитації: НРК України - 5-6 рівень 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

молодший спеціаліст 

Форми навчання: денна, заочна 
Інтернет-сайт: http://guc.org.ua 
Електронна адреса: hadiachculture@gmail.com 

Перелік спеціальностей (освітніх програм), за якими навчають: 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація (Декоративно-прикладне мистецтво) 

 виконавець художньо-оформлювальних робіт; 

 колорист (художник); 

 художник-виконавець, художник-оформлювач; 

 викладач мистецької  школи; 

 асистент художника-реставратора; 

 керівник аматорського колективу декоративно-прикладного мистецтва; 

 керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.). 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 024 Хореографія  (Народна хореографія) 

 викладач мистецької  школи; 

 керівник аматорського хореографічного колективу; 

 керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.); 

 артист балету; 

 розпорядник танцювального вечора. 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 
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Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (Народне пісенне 

мистецтво) 

 організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;  

 організатор концертів і лекцій;  

 керівник аматорського вокально-хорового колективу;  

 керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.); 

 артист (хору, ансамблю, естради та ін.); 

 фахівець з фольклористики; 

 культорганізатор дитячих позашкільних закладів;  

 ведучий дискотеки;  

 інструктор культурно-просвітнього закладу. 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (Народне 

інструментальне мистецтво: народні та духові інструменти) 

 організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;  

 організатор концертів і лекцій;  

 керівник аматорського інструментального колективу;  

 керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.); 

 артист (оркестру, ансамблю, естради та ін.); 

 фахівець з фольклористики; 

 культорганізатор дитячих позашкільних закладів;  

 ведучий дискотеки;  

 інструктор культурно-просвітнього закладу. 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (Видовищно-

театралізовані заходи) 

 організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;  

 організатор концертів і лекцій;  

 організатор театралізованих народних свят та обрядів;  

 керівник аматорського театрального колективу;  

 керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.); 

 артист естради; 

 культорганізатор дитячих позашкільних закладів;  

 ведучий дискотеки;  

 інструктор культурно-просвітнього закладу. 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

(Інформаційна та бібліотечна справа) 

 організатор діловодства;  

 організатор персоналу;  

 референт;  

 адміністративний помічник;  

 інспектор з контролю за виконанням доручень;  

 оргсекретар;  

 фахівець з бібліотечної справи. 
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Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації  

Полтавської обласної ради  
«Лохвицьке медичне училище»  

 
Юридична адреса: 37200, вул. Шевченка,27, місто Лохвиця, Лохвицький 

район, Полтавська область 
Фактична адреса: 37200, вул. Шевченка,27, місто Лохвиця, Лохвицький 

район, Полтавська область 
Телефон: (05356)31232 
Керівник: Царинний Анатолій Дмитрович  
Рівень акредитації:  

І 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

 
Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна  
Інтернет-сайт: http://lohvitcamed.at.ua/ 
Електронна адреса: Lo_med@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Спеціальність  223 Медсестринство 

Спеціалізації:   - Сестринська справа 

 - Лікувальна справа 

 

 
 

Комунальний вищий навчальний заклад 

І рівня акредитації Полтавської обласної ради  

«Лубенське медичне училище» 
 

Юридична адреса: 37500, м. Лубни, вул.Інститутська, 74 

Фактична адреса: 37500, м. Лубни, вул.Інститутська, 74 

Телефон: (05361) 77-370 
Керівник: Кузьменко Алла Григорівна 
Рівень акредитації: I 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: Lmu.org.ua 
Електронна адреса: Lmu2@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

223 Медсестринство. Спеціалізація: Лікувальна справа і Сестринська справа. 

 

 

 

 

 

 

http://lohvitcamed.at.ua/
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Лубенський лісотехнічний коледж 

 
Юридична адреса: 37500 Полтавська обл., м.Лубни, вул. Тернівська,21 

Фактична адреса: 37500 Полтавська обл., м.Лубни, вул. Тернівська,21 

Телефон: 05361(77-308); факс: 05361(62-262); 
Керівник: Сендзюк Роман Васильович 
Рівень акредитації: І 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Молодший спеціаліст 

Форми навчання: Денна, заочна 
Інтернет-сайт: www.lltk.edu.ua 
Електронна адреса: listcolledg@ukr.net; 

listcolledg@gmail.com 
Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

«Лісове господарство»  

«Обробка деревини»  

«Садово-паркове господарство» 

 

 

 
Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя 

Полтавського національного технічного університету  
імені Юрія Кондратюка 

 
Юридична адреса: Вул. Гоголя, 146, м. Миргород,  Полтавська обл., 37600 

Фактична адреса: Вул. Гоголя, 146, м. Миргород,  Полтавська обл., 37600  

Телефон: (05355) 4-64-29 
Керівник: Дубина Олександр Сергійович 
Рівень акредитації:  

І рівень акредитації 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

 

Молодший спеціаліст 
Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: mhpk.edu.poltava.ua 
Електронна адреса:  

mirgorodkeram@email.ua 
Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація/ Декоративно-

прикладне мистецтво 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа/Діловодство 

051 Економіка/Економіка підприємства 

101 Екологія/Прикладна екологія 

241 Готельно-ресторанна справа/ Готельне обслуговування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси і кредит 

mailto:listcolledg@ukr.net
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Політехнічний коледж 

Кременчуцького національного універсистету 

імені Михайла Остроградського  

 

Юридична адреса: 39600, Полтавська області, м. Кременчук,  

вул. Першотравнева, 20 

Фактична адреса: 39800, Полтавська області, м. Горішні Плавні,  

вул. Миру, 2 

Телефон: (05348) 6-12-07, 6-12-09 

Керівник: Дзина Наталія Анатоліївна 

Рівень акредитації: I 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Молодший  спеціаліст 

Форми навчання: Денна, заочна 

Інтернет-сайт: komspolytech.ucoz.ua 

Електронна адреса: Komspolytech@gmail.com 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Економіка 

Галузеве машинобудування 

Гірництво 

Будівництво та цивільна інженерія 

Автомобільний транспорт 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

 
 

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 
 

Місто ПОЛТАВА 

 

 

Полтавський професійний ліцей 

 

Юридична адреса: вул. Сакко, 16 а, м. Полтава, 36015 

Фактична адреса: вул. Сакко, 16 а, м. Полтава, 36015 

Телефон: 51-27-20 

144 Теплоенергетика/Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і 

систем теплопостачання 

161 Хімічні технології та інженерія/Виготовлення тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів і виробів 
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Керівник: Рябко Роман Михайлович 

Рівень акредитації: Державний навчальний заклад ІІ рівня акредитації 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 

Інтернет-сайт: http://ppl.ucoz.ua 

Електронна адреса: ppl1946@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) 

з терміном навчання 3 роки 

«Столяр будівельний, комплектувальник меблів» 

«Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник» 

«Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних 

машинах» 

«Майстер ресторанного обслуговування, кухар» 

«Оператор комп’ютерного набору, контролер-касир» 

«Кухар, кондитер» 

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів)  

з терміном навчання 1,5 роки 

«Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник» 

«Електрогазозварник» 

«Майстер ресторанного обслуговування, кухар» 

 «Оператор комп’ютерного набору, контролер-касир» 

«Кухар, кондитер» 

«Столяр будівельний, комплектувальник меблів» 

 

 

 

Професійно - технічне училище № 4 

                                                 м. Полтави 

 

Юридична адреса: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова,90/14 

Фактична адреса: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова,90/14 

Телефон: (0532) 64-24-22 

Керівник: Сагайдачна Тетяна Миколаївна 

Рівень акредитації: другий 

Освітньо-кваліфікаційні 

рівні: 
 повна загальна середня освіта; 

 професійно - технічна освіта 

Форми навчання: денна 

Інтернет - сайт: ptu4poltava.ucoz 

Електронна адреса: poltavaptu4@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Кухар 

Пекар. Кондитер 

Слюсар  з ремонту колісних транспортних засобів 

http://ppl.ucoz.ua/


 

                                      

33 

Електрогазозварник 

Слюсар  з ремонту колісних транспортних засобів 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Квітникар. Озеленювач 

Електрогазозварник 

Слюсар з ремонту автомобілів 

Верстатник широкого профілю 

Соціальний робітник 

 

 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Полтавський професійний ліцей транспорту»  

 

Юридична адреса 36004, м.Полтава  проспект М.Вавілова 2 

Фактична адреса 36004. м.Полтава  проспект М.Вавілова 2 

Телефон 8(0532) 68-96-35  

Моб.: (050)080-17-28 

Керівник Чернобель Олександр Борисович 

Рівень акредитації ІІ 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні 

кваліфікований робітник 

Форми навчання денна 

Інтернет-сайт pplt.poltava.ua 

Електронна адреса licey@pplt.poltava.ua 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Машиніст електровоза (Помічник машиніста електровоза). Помічник машиніста 

електропоїзда. Слюсар з ремонту рухомого складу  

Слюсар з ремонту рухомого складу. Оглядач-ремонтник вагонів 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Електромеханік з ліфтів 

Оператор комп’ютерного набору. Контролер-касир 

Провідник пасажирського вагона. Касир квитковий. Касир багажний 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрогазозвариник 

Кухар. Офіціант 
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Державний навчальний заклад «Електрорадіотехнічний ліцей м.Полтави» 

 
Юридична адреса: 36020 м.Полтава, вул.Європейська,9 

Фактична адреса: 36020 м.Полтава, вул.Європейська,9 

Телефон: 60-92-41 ; 60-91-82 
Керівник: Горобець Микола Миколайович 
Рівень акредитації: другий 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

кваліфікований робітник 

Форми навчання: денна 
Інтернет-сайт:  www.elektro-poltava.licey.org.ua 
Електронна адреса: dnzertl@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 

Електромонтер з обслуговування електроустановок 

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин 

на нафту та газ(перший) 

Слюсар-ремонтник 

Перукар(перукар-модельєр) 

Монтажник зв’язку-антенник 

Секретар керівника 

 
Державний навчальний заклад 

 «Полтавський центр професійно-технічної освіти» 
 

Юридична адреса: 36016, Полтавська область, Полтавський район,             
с. Щербані, вул. Геннадія Біліченка, 27 

Фактична адреса: 36016, Полтавська область, Полтавський район,             
с. Щербані, вул. Геннадія Біліченка, 27 

Телефон: (0532) 59 84 22 
Керівник: В.о. директора Гринь Юрій Олександрович 
Рівень акредитації: ІІІ рівень акредитації 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: http://poltava-center.osv.org.ua  
Електронна адреса: dnzpcpto@ukr.net 

 

http://www.elektro-poltava.licey.org.ua/
http://poltava-center.osv.org.ua/
mailto:dnzpcpto@ukr.net
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Державний професійно-технічний навчальний заклад 

 «Полтавське вище професійне училище ім.А.О.Чепіги» 

 

Юридична адреса: 36034, місто Полтава, вулиця Курчатова, 15 

Фактична адреса: 36034, місто Полтава, вулиця Курчатова, 15 

Телефон: тел.-66-70-77, факс- 66-86-08 

Керівник: Корочанська Валентина Іванівна 

Рівень акредитації: ІІІ   

Освітньо – 

кваліфікаційні рівень: 

- Кваліфікований робітник; 

- Молодший спеціаліст. 

Форма навчання : денна 

Інтернет-сайт: http://pvpu.ucoz.ua 

Електронна адреса: рolt.vpu@ukr.net 

Перелік професій , за якими навчаються: 

Повна загальна середня освіта 

Кухар, кондитер                                                        (термін навчання -1рік 6 місяців) 

Кухар,офіціант                                                          (термін навчання -1рік 6 місяців) 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

7212 Електрогазозварник.  

7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 

7212 Електрогазозварник.  

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "С") 

7122 Муляр.  

7133 Штукатур. 

7141 Маляр 

7133 Штукатур. 

 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

5220 Продавець продовольчих товарів.  

4211 Касир торгівельного залу 

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.  

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "С") 

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.  

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А1", 

"А2", "В1").  

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "С") 

5169 Охоронник. 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "В") 

5169 Охоронник 

7129 Монтажник систем утеплення 

7124 Столяр будівельний.  

7124 Тесляр 

5220 Продавець продовольчих товарів 



 

                                      

36 

Агент з організації туризму, покоївка                    (термін навчання - 1рік ) 

Кухар, майстер ресторанного обслуговування      (термін навчання -1,6 ) 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

                                                                             (термін навчання- 1рік 6 місяців)   

Монтажник гіпсокартонних конструкцій             (термін навчання - 1рік ) 

Продавець продовольчих товарів, покоївка          (термін навчання -1рік 6 місяців) 

Базова загальна середня освіта 

Кухар, офіціант                                                         (термін навчання - 3 роки) 

Кухар, кондитер                                                        (термін навчання - 3 роки)  

Кухар, майстер ресторанного обслуговування      (термін навчання - 3 роки) 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

                                                                               (термін навчання - 3 роки) 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій              (термін навчання - 3роки ) 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного 

зварювання                                                                (термін навчання - 3 роки) 

Продавець продовольчих товарів , покоївка          (термін навчання - 3 роки) 

Молодший спеціаліст 

із спеціальності: «Харчові технології» (термін навчання -1,5 роки)  

Запрошуються випускники училищ які мають кваліфікацію кухар 5 розряду.  

     Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 

(повна загальна середня освіта) 

Кухар                                                                        (термін навчання - 6 місяців) 

Кондитер                                                                   (термін навчання - 6 місяців) 

Офіціант                                                                    (термін навчання - 5 місяців) 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків   

                                                                                   (термін навчання - 6 місяців) 

Продавець продовольчих товарів                            (термін навчання - 5 місяців ) 

 

 

 

Державний навчальний заклад  

«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище» 

 

Юридична адреса: 36007, м. Полтава, вул. М.Бірюзова,64 а   

Фактична адреса: 36007, м. Полтава, вул. М.Бірюзова,64 а   

Телефон: (0532) 56-65-77 

Керівник: Горященко Андрій Миколайович 

Рівень кредитації: І 

Освітньо-кваліфікаційні 

рівні: 
«кваліфікований робітник» 

Форми навчання: денна 

Інтернет-сайт: http://pvmpu.poltava.ua/ 

Електронна адреса: poltava.vmpu@ukr.net 
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Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

На базі 9 класів 

Термін навчання 3 роки: 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Електрогазозварник 

Лицювальник-плиточник. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 

Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 

Машиніст екскаватора одноківшового (категорія «F»). Тракторист-машиніст с/г 

виробництва (категорія «А1»). Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних 

засобів (категорії «В», «С») 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів . Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С»). Машиніст крана автомобільного 

На базі  11 класів 

Термін навчання 10 місяців: 

Електрогазозварник 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних 

засобів (кат. «В», «С») 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій 

Діти з вадами слуху 

Термін навчання 2 роки: 

Лицювальник-плиточник. Монтажник гіпсокартонних   конструкцій 

Кухар. Кондитер 

Квітникар. Робітник зеленого будівництва 
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Полтавський професійний ліцей сфери послуг 

 

Юридична адреса:  36007, м.Полтава, вулиця Маршала Бірюзова 26/1 

Фактична адреса: 36007, м.Полтава, вулиця Маршала Бірюзова 26/1 

Телефон: (0532)56-73-57 

Керівник: Литовченко Василь Олександрович 

Рівень атестації: другий 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікаційний робітник 

Форми навчання: денна 

Інтернет-сайт: www.pplsp ucos.ua 

Електорнна адреса: pplsp@ukr.net   

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

 «Кравець. Закрійник» 

 «Кравець» 

 «Перукар (перукар-модельєр)» 

 «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» 

 «Перукар (перукар-модельєр).Манікюрник» 

 
Професійно-технічне училище №31 м. Полтава 

 
Юридична адреса: м. Полтава, вул. Степового фронту, 46 

Фактична адреса: м. Полтава, вул. Степового фронту, 46 

Телефон: 68-10-10 
Керівник: Бут Микола Іванович 
Рівень акредитації: ІІ 
Освітньо-кваліфікаційні 
рівні: 

Кравець IV розряду 

Перукар І класу 

Візажист 

Манікюрник ІІІ розряду 

Секретар керівника; адміністратор 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків (майстер з євроремонту) IV розряду 
Форми навчання: денна 
Інтернет-сайт:  
Електронна адреса: ptu31p@meta.ua 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Кравець 

Перукар (перукар-модельєр), візажист 

Перукар (перукар-модельєр), манікюрник 

Секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (майстер з 

євроремонту) 

http://www.pplsp/
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 «Перукар (перукар-модельєр). Візажист-стиліст» 

 

 

 

 

Місто КРЕМЕНЧУК 

 

 

Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука 

 

Юридична адреса м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 44; 

вул. Івана Приходька, 137; 

вул. Республіканська, 87 

Фактична адреса м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 44; 

вул. Івана Приходька, 137; 

вул. Республіканська, 87 

Телефон (0536) 75-82-16 

Керівник Крутько Валентина Петрівна 

Рівень акредитації Третій рівень атестації 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання Денна 

 
Державний навчальний заклад 

«Полтавський політехнічний ліцей» 
 

Юридична адреса: 36014, м. Полтава, вул. Зигіна, 35 

Фактична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 35 - адміністрація, 
м. Полтава, пров. Заячий, 1а - учбовий корпус  

Телефон: (0532) 502397, 534183 
Керівник: Шиян Сергій Андрійович 
Рівень акредитації: другий 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

1, 2 клас або 3, 4 робітничі розряди 

Форми навчання: денна 
Інтернет-сайт: politech.at.ua 
Електронна адреса: ptu9@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Токар, оператор верстатів з програмним керуванням 

Фрезерувальник, оператор верстатів з програмним керуванням 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника 

Електромеханік з ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки 

Оператор комп’ютерного набору, касир 

Косметик, манікюрник, педикюрник 

Візажист  

mailto:ptu9@ukr.net
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Інтернет-сайт http://rcpto1.org 

Електронна адреса Kplnp19@ukr.net 

Перелік професій, за якими навчаються 

Лаборант хімічного аналізу. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 

Слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Приладист 

Оператор технологічних установок. Приладист 

Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 

машинах 

Лицювальник-плиточник. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 

Кухар. Офіціант 

Кухар. Кондитер 

Майстер ресторанного обслуговування. Адміністратор 

Майстер ресторанного обслуговування. Кухар 

Перукар (перукар-модельєр). Візажист 

Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів. Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій 

Електрогазозварник 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Садовод. Озеленювач 

Електрогазозварник. Слюсар із складання металевих конструкцій 

Продавець продовольчих товарів. Контролер-касир 

Флорист  

 

 

 

Вище професійне училище №7 м. Кременчука Полтавської області 

 

Юридична адреса: 39631, м. Кременчук, Полтавська область, вул. Вадима 

Пугачова, 14 

Фактична адреса: 39631, м. Кременчук, Полтавська область, вул. Вадима 

Пугачова, 14 

39631, м. Кременчук, Полтавська область, вул. Вадима 

Пугачова, 4 

Тел./факс: (05366)51119, (0536)778710 

Керівник: Несен Микола Григорович 

Рівень атестації Третій 

Рівень акредитації Перший за трьома спеціальностями 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні 

Кваліфікований робітник 

Молодший спеціаліст 

Форма навчання Денна 

Інтернет-сайт www.model.poltava.ua 

Електронна адреса: vpu7_krem@i.ua 

Перелік професій (спеціальностей), за якими здійснюється навчання 

Оператор верстатів з програмним керуванням, верстатник широкого профілю 

Верстатник широкого профілю 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

http://rcpto1.org/
mailto:Kplnp19@ukr.net
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Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

Зварник 

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 

Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, 

електрозварник ручного зварювання 

Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр 

Столяр будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій 

«Прикладна механіка»спеціалізація «Обслуговування верстатів з програмним 

управлінням і робототехнічних комплексів» 

«Прикладна механіка» спеціалізація «Зварювальне виробництво» 

«Галузеве машинобудування»спеціалізація«Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях» 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»спеціалізація«Монтаж і 

обслуговування електричних машин і апаратів» 

 

 

 

 

Назва навчального закладу  

Професійно-технічне училище № 26 м. Кременчука 

 

Юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, буд. 4 

Фактична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, буд. 4 

Телефон: (0536) 76-52-49, 76-54-90 

Керівник: Зайченко Ростіслав Миколайович 

Рівень акредитації: ІІ другий 

Освітньо-кваліфікаційні 

рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: денна 

Інтернет-сайт: kremenptu26.hol.es 

Електронна адреса: ptu26_kremen@i.ua 
 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 
 

Після закінчення 9 класів, 3 роки навчання: 
 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар з механоскладальних 

робіт. 

Слюсар з механоскладальних робіт. Слюсар-ремонтник. 

Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 

машинах. 

Кухар. Кондитер. 

Тістороб. Машиніст тістообробних машин. Пекар. 
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Після закінчення 11 класів 

1 рік навчання: 

Машиніст крана /кранівник/. 

Слюсар з колісних транспортних засобів. 

1,5  років навчання: 

Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 

машинах. 

Контролер-касир. 

Кухар. Кондитер.  

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»).   

Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Оператор комп'ютерного 

набору.  

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія).               

Територіально відокремлене відділення ПТУ № 26 м. Глобине 

Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Оператор 

комп'ютерного набору.  (після 11 кл., 1,5 роки навчання) 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 

(категорія “А1”). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування.  (після 11 кл., 1,5 роки навчання) 

Кравець. Швачка. (після 9 кл., 2 роки навчання) 

 

Кременчуцький професійний ліцей ім. А. С. Макаренка 

 

Юридична адреса: 39617, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 

Троїцька, 103  

 

Фактична  

адреса: 

39617, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 

Троїцька, 103  

Телефон: (0536) 73-15-14 

Керівник: Зубков Олег Олексійович 

Рівень акредитації: ІІ 

Освітньо-кваліфікаційні 

рівні: 

Кваліфікований робітник 
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Форми навчання: Денна 

Інтернет-сайт: http://kplm.pl.ua 

Електронна адреса: kplm5@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Швачка  

Кравець 

Кухар 

Кондитер 

Кухар 

Офіціант 

Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник 

Кравець 

Закрійник 

Майстер ресторанного обслуговування 

Кухар 

 
Професійно-технічне училище № 49 села Красногорівка 

 
Юридична адреса: 38341, вул. Гоголя, 46, село Красногорівка 

Великобагачанський район Полтавська область 
Фактична адреса: 38341, вул.Гоголя, 46, село Красногорівка 

Великобагачанський район Полтавська область 
Телефон: 05345 9-37-44 
Керівник: Гавриленко Ігор Васильович 
Рівень акредитації: ІІ  
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: http://ptu49.jimdo.com 
Електронна адреса: ptu-49@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту та 

обслуговування сільськогосподарських машин та устаткування, водій 

автотранспортних засобів категорії «С1» 

Кухар, кондитер 

Електрозварник ручного зварювання,  водій автотранспортних засобів категорії 

«С1» 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій 

автотранспортних засобів категорії «С1» 

Маляр, штукатур 

Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, 

установи) 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Професійний аграрний ліцей»  
с. Веприк Гадяцького району 

 
Юридична адреса: 37362, Полтавська область, Гадяцький район,                                         

с. Веприк, вул. Васюти,15 
Фактична адреса: 37362, Полтавська область, Гадяцький район,                            

с. Веприк, вул. Васюти,15 
Телефон: (05354) 59-3-48 
Керівник: Берус Іван Васильович 
Рівень акредитації: Другий 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: vepryk–pal.pl.sch.in.ua 
Електронна адреса: pаl_vepruk@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Електрогазозварник 

Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

Водій автотранспортних засобів (категорія «В») 

Оператор  сублімаційної  установки  (перероблення  фруктів, овочів, олієнасіння 

та горіхів) 

 
Державний навчальний заклад  
«Гадяцьке аграрне училище» 

 
Юридична адреса: 37300, вул. Замкова, 1, м. Гадяч, Полтавська область 

Фактична адреса: 37300, вул. Замкова, 1, м. Гадяч, Полтавська область 

Телефон: (05354) 2-06-75 
Керівник: Сенчук Наталія Дмитрівна 
Рівень акредитації: ІІ рівень акредитації 
Освітньо-кваліфікаційні 
рівні: 

Диплом кваліфікованого робітника 
Свідоцтво кваліфікованого робітника 

Форми навчання: Денна, очно-заочна, дистанційна 
Інтернет-сайт: gadagrosch.wixsite.com/dnzgau 
Електронна адреса: gadagrosch@gmail.com 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Бджоляр ІІІ розряду 

Бджоляр ІV розряду 

Бджоляр - Cтоляр 

Овочівник 

Садовод 

Лісник, Єгер 

Квітникар 

mailto:pаl_vepruk@ukr.net
mailto:gadagrosch@gmail.com
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Овочівник 

Продавець продовольчих товарів 

Коваль ручного кування 

Електрогазозварник 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів( категорія «С» ) 

Водій автотранспортних засобів (категорія «В» ) 

Овочівник 

Продавець продовольчих товарів 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1», «А2» 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 

Водій автотранспортних засобів( категорія «С» ) 

Водій автотранспортних засобів( категорія «В» ) 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 

Електрогазозварник 

 

 

 

Регіональний Центр професійно-технічної освіти  

м. Зіньків 

 

Юридична адреса: 38100, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 82 

Фактична адреса: 38100, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 82 

Телефон: (05353) 3 10 87 

Керівник: Харчук Надія Миколаївна 

Рівень акредитації: ІІІ  

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 

Електронна адреса: Ptu_25@i.ua 

Інтернет-сайт: http://ptu25.at.uaptu_25@i.u 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Кравець 

Закрійник 

Лісник 

Єгер 

Муляр 

Штукату 

Лицювальник-плиточник 

Перукар (перукар-модельєр)  

Манікюрник 

Кухар  

Кондитер 

http://ptu25.at.ua/


 

                                      

46 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій 

автотранспортних засобів категорії (С) 

Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії (С) 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»); 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування; Водій 

автотранспортних засобів (категорії «С») 

 

 

 

Професійно-технічне училище №50 

м.Карлівка 

 

Юридична адреса: 39500, 

Полтавська область,  

м.Карлівка, вул. Радевича, 20 

Фізична адреса: 39500, 

Полтавська область,  

м.Карлівка, вул. Радевича, 20 

Телефон: 05346 (2-24-71) 

Керівник: Іщенко Ігор Миколайович 

Рівень акредитації: І-ІІ  

Освітньо-кваліфікаційні 

рівні: 

кваліфікований робітник 

Форми навчання: денна 

Інтернет-сайт: karlptu.ucoz.ua  

Електронна адреса: karptu50@ukr.net  

 

Перелік професій, за якими навчають: 

на базі базової загальної середньої освіти 

(9 класів) 

Кухар. Кондитер 

Електрозварник ручного зварювання, водій автотранспортних засобів (категорії В, 

С) 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів 

(категорії В, С) 

Оператор комп’ютерного набору. Касир торговельного залу 

Штукатур.  Лицювальник-плиточник 

на базі повної загальної середньої освіти 

(11 класів) 

Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів(категорії В, 

С) 

Кухар. Кондитер 

Токар 

 

mailto:karptu50@ukr.net
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Професійно-технічне училище № 54          
    смт. Котельва, Полтавської області 

 
Юридична адреса: 38600, вул. Покровська, 9 смт Котельва 

Фактична адреса: 38600, вул. Покровська, 9 смт Котельва 

Телефон: (05350) 2-18-05 
Керівник: Гнилосир Іван Васильович 
Рівень акредитації: ІІ 
Освітньо-кваліфікаційні 
рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: http://kotelva54.ptu.in.ua/ 
Електронна адреса: kotelva.ptu54@i.ua  

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 

(категорія А1А2); Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування; Водій автотранспортних засобів (категоріяС) 

Муляр; Штукатур 

Кравець; Закрійник 

Кухар; Офіціант 

 
Державний професійно-технічний навчальний заклад 

 «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки 
 

Юридична адреса: 39200, Полтавська область, м. Кобеляки,  
вул. Покровська (Червоноармійська), 52 

Фактична адреса: 39200, Полтавська область, м. Кобеляки,  
вул. Покровська (Червоноармійська), 52 

Телефон: (05343) 3-11-92 
Керівник: Бровко Олег Анатолійович 
Рівень акредитації: ІІ  
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна  
Інтернет-сайт: http://www.pal-kobelyaki.pl.ua 
Електронна адреса: profteh@ukrpost.ua 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»); Водій 

автотранспортних засобів (категорія «С»);  

Оператор комп’ютерного  набору; Обліковець    з реєстрації бухгалтерських 

даних;                                         

Кухар; Кондитер 

Перукар (перукар - модельєр); Манікюрник 

http://kotelva54.ptu.in.ua/
mailto:kotelva.ptu54@i.ua
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Кухар 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 

(категорія А1 А2 В1 В2 В3 СD1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2) 

 

 

 

 

 

Професійно-технічне училище №32 

м. Заводське, Лохвицького району 

 

Юридична адреса: 
37240, м.Заводське, вул.Полтавська, 10/2  Полтавська 

область, Лохвицький район 

Фактична адреса: 
37240, м.Заводське, вул.Полтавська, 10/2  Полтавська 

область, Лохвицький район 

Телефон: (05356) 3-54-60, 3-54-65 

Керівник: Огороднік Світлана Євгеніївна 

Рівень акредитації: другий 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 
Кваліфікований робітник 

Форми навчання: денна 

Інтернет-сайт: http://lptu32.at.ua 

Електронна адреса: 
ptu32_@ukr.net 

 

 
Професійно-технічне училище№27 

 м. Лохвиця 
 

Юридична адреса: 37200, Полтавська область, Лохвицький район, 
Лохвиця, вул.Героїв України, 49 

Фактична адреса: 37200, Полтавська область, Лохвицький район, 
Лохвиця, вул.Героїв України, 49 

Телефон: (05356)3-13-32 
Керівник: Юхименко Валентина Миколаївна 
Рівень акредитації: ІІ 
Освітньо-кваліфікаційні 
рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: http://ptu-27.at.ua 
Електронна адреса: ptu-27@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Оператор комп’ютерного набору 

Соціальний робітник  

Перукар (перукар-модельєр) 

Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник 

Кравець 

mailto:ptu32_@ukr.net
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Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають 

- Електрогазозварник 

- Оператор комп’ютерного набору. Касир (на підприємстві, в установі, організації) 

- Муляр.Штукатур 

- Пекар. Лаборант ХБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Професійно-технічне училище №46    

     с.Лазірки Оржицького району Полтавської області 
 

Юридична адреса: 37710 Полтавська обл., Оржицький р-н, с.Лазірки, вул. 
Центральна буд.30 

Фактична адреса: 37710 Полтавська обл., Оржицький р-н, с.Лазірки, вул. 
Центральна буд.30 

Телефон: (05357)-94-3-36 
Керівник: Сергієнко Анатолій Дмитрович 
Рівень атестації: Другий атестаційний рівень 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: ptu46.at.ua 
Електронна адреса: sptu_46@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», 

«В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (1,2,3 

розряди),  водій автотранспортних засобів (категорії  «В» і «С»)  

Термін навчання - 3 роки з отриманням повної середньої освіти 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1»), 

водій автотранспортних засобів (категорії  «В»  і «С») 

Термін навчання - 10 місяців 

Кухар (3,4 розряди), 

Кондитер (3 розряд) 

Термін навчання - 3 роки з отриманням повної середньої освіти 

Кухар (3 розряд), 

Кондитер (3 розряд) 

Термін навчання - 1,5 роки 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1») 

Термін навчання - 6 місяців. 
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Державний навчальний заклад  

«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського» 
 

Юридична адреса: 38400, Полтавська область, м. Решетилівка, 
вул.Покровська, 81 

Фактична адреса: 38400, Полтавська область, м. Решетилівка, 
вул.Покровська, 81 

Телефон: (05363) 2-30-31, 2-36-87 
Керівник: Спільна Ніла Петрівна 
Рівень акредитації: Другий 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

кваліфікований робітник 

Форми навчання: денна 
Інтернет-сайт: rpalnew.ucoz.net 
Електронна адреса: ral52@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Первинна професійна підготовка: 

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», 

«А2», «В1») 

8322  Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») 

7412 Пекар 

8229 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 

5122 Кухар 

7412 Кондитер 

7212 Електрозварник ручного зварювання 

8322  Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») 

6112 Садовод (за дульною формою навчання) 

Перепідготовка, підвищення кваліфікації: 

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», 

«А2», «В1») 

6112 Садовод 

6111 Плодоовочівник 
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Міжрегіональний центр професійної перепідготовки    

звільнених  у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 

 

Юридична адреса: 
вул. Небесної Сотні, 38/1, м. Хорол,  

Полтавська область, 37800 

Фактична адреса: 
вул. Небесної Сотні, 38/1, м. Хорол,  

Полтавська область, 37800 

Телефон: (05362)33557 

Керівник: Заєць Віталій Іванович 

Рівень акредитації: третій  атестаційний рівень 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

кваліфікований робітник,  

молодший спеціаліст 

Форми навчання: денна 

Інтернет-сайт: hmc.khorol.com.ua 

Електронна адреса: hmcppzvv@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Професія (спеціальність) 
Види 

підготовки 

Термін 

навчання 

1 2 3 

 

Решетилівський художній професійний ліцей 

 

Юридична адреса: 38400, Полтавська область, м. Решетилівка, 

вул. Покровська, 61 

Фактична адреса: 38400, Полтавська область, м. Решетилівка, 

вул. Покровська, 61 

Телефон: (05363) 2-13-96 

Керівник: Бігун Наталія Вікторівна 

Рівень акредитації: ІІ 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 

Інтернет-сайт: resh-hud-lic.ucoz.net 

Електронна адреса: resh-hud-licey@ukr.net 

 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Вишивальник 

Кравець, Вишивальник 

Живописець 

Живописець, Килимар 

Вишивальник, Закрійник 

mailto:hmcppzvv@ukr.net
mailto:resh-hud-licey@ukr.net
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І. Первинна професійна підготовка учнів: 

8331 "Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорії А1, А2, В1)"                                          

7233 "Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування", 1-3 розряд                                                                        

8322 "Водій автотранспортних засобів категорії 

"С" 

первинна 

професійна 
2 р.10 міс. 

7231 "Слюсар з  ремонту колісних транспортних 

засобів", 1-5 розряд                                                               

8324 "Водій автотранспортних засобів категорії 

"С" 

первинна 

професійна 
2 р.10 міс. 

5122 "Кухар", 5 розряд                                                                          

7412 "Кондитер", 3 розряд 

первинна 

професійна 
4 роки 

5122 "Кухар", 5 розряд                                                                          

5123 «Офіціант»", 3 розряд 

первинна 

професійна 
3 р. 5 міс. 

8331 "Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорії 

А1, А2)"                                                                   

8322 "Водій автотранспортних засобів категорії 

"С" 

первинна 

професійна 
10 міс. 

7231 "Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів",  

3 розряд.                                                                    

 8322 "Водій автотранспортних засобів категорії 

"С" 

первинна 

професійна  
10 міс. 

5122 "Кухар",  5 розряд                                                                           
первинна 

професійна 
1 р.10 міс. 

181 «Харчові технології»  1 р. 5 міс. 

ІІ. Перепідготовка, підвищення кваліфікації слухачів: 

8331 "Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорії А1)" 

перепідготовка 7 міс. 

8331 "Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорії А2, В1, В2, В3, Н)" 

підвищення 

кваліфікації 
1 міс. 

7233 "Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин 

 та устаткування", 1-2 розряд 

перепідготовка 4.5 міс. 

8322 "Водій автотранспортних засобів категорії  

"В" 
перепідготовка 4 міс. 

7122 "Кухар", 3 розряд перепідготовка 4 міс. 

5122 "Кухар", 4-5  розряд 
підвищення 

кваліфікації 
5 міс. 

5123 "Офіціант", 3 розряд перепідготовка 3.5 міс. 
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5123 "Офіціант", 4 -5 розряд 
підвищення 

кваліфікації 
2.5 міс. 

5123 "Бармен", 4 розряд перепідготовка 3.5 міс. 

5123 "Бармен", 5 розряд 
підвищення 

кваліфікації 
2 міс. 

7412 "Кондитер", 3 розряд перепідготовка 3.5 міс. 

7412 "Кондитер", 4 – 5 розряд 
підвищення 

кваліфікації 
3 міс. 

5220 "Продавець продовольчих товарів.  

Продавець непродовольчих товарів",  3 розряд 
перепідготовка 3.5 міс. 

5220 "Продавець продовольчих товарів. 

 Продавець непродовольчих товарів",  

4 -5 розряд 

підвищення 

кваліфікації 
2 міс. 

5129 "Майстер ресторанного обслуговування",  

 4 розряд 
перепідготовка 5 міс. 

4112 "Оператор комп'ютерного набору»,    

(ІІ категорія) 
перепідготовка 5 міс. 

4112 "Оператор комп'ютерного набору",  

(І категорія) 

 

підвищення 

кваліфікації 
2.5 міс. 

7233 "Слюсар-ремонтник", 

 2-3 розряду" 
перепідготовка 10 міс. 

 

 

 

Чутівське професійно-технічне училище №55 

 

Юридична адреса: 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, 

смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 33а 

Фактична адреса: 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, 

смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 33а 

Телефон: (05347) 9-11-87 

Керівник: Балясна Вікторія Євгенівна 

Рівень акредитації: ІІ  

Освітньо-кваліфікаційні 

рівні: 
Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна 

Інтернет-сайт: сhutovoptu55.ucoz.ru 

Електронна адреса: pto55@ukr.net 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають: 

Первинна професійна підготовка 

Кухар 

Кондитер 

mailto:pto55@ukr.net
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Муляр 

Штукатур 

Водій автотранспортних засобів категорія С 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А₁  

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А₁ , А₂ , 

В₁  Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування  

Водій автотранспортних засобів категорія С 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А₁  

Водій автотранспортних засобів категорія С 

Первинна професійна підготовка; професійно-технічне навчання 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

Професійно-технічне навчання 

Водій автотранспортних засобів категорія С 

 

 

 

Професійно-технічне училище №56  

с. Яреськи, Шишацького району,  Полтавської області 

 

Юридична адреса: 38030, Полтавська область,  

Шишацький район, с. Яреськи, 

вул. Козацький шлях,29 

Фактична адреса: 38030, Полтавська область,  

Шишацький район, с. Яреськи. 

вул. Козацький шлях,29 

Телефон: (05352) 98-2-11 

Керівник: Скороход Світлана Миколаївна 

Рівень акредитації: ІІ 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання денна 

Інтернет-сайт: http://ptu-56.ucoz.net 

Електронна адреса: jareski_ptu56@i.ua 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1»; 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 

Водій автотранспортних засобів категорії «С1». 

Кравець  

Кухар. Кондитер 

 

 

 

 

 

 

http://ptu-56.ucoz.net/
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Професійно-технічне училище №53 с.Войниха 

Лубенського району Полтавської області 

 

Юридична адреса 
Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Войниха 

вул.Молодіжна,9 

Фактична адреса 
Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Войниха 

вул.Молодіжна,9 

Телефон (05361) 94-6-72 

Керівник Рудик Андрій Вікторович 

Рівень акредитації ІІ рівень 

Освітньо-

кваліфікаційні рівні 
кваліфікований робітник 

Форми навчання денна 

Інтернет-сайт http://pty53.at.ua 

Електронна адреса pty53@ukr.net 

Перелік професій (спеціальностей), за якими проводиться навчання 

Тракторист-машиністсільськогосподарськоговиробництва (категорії «А1», «А2»); 

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій 

автотранспортних  засобів (категорія «С»)  - термін навчання – 2 роки 10 місяців 

Плодоовочівник; флорист - термін навчання – 2 роки 10 місяців 

Кухар; кондитер – термін навчання – 2 роки 10 місяців 

Тракторист-машиністсільськогосподарськоговиробництва (категорії «А1», «А2»); 

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій 

автотранспортних  засобів (категорія «С»)  - термін навчання – 1 рік 6 місяців 

Перукар (перукар-модельєр); манікюрник; педикюрник – термін навчання – 1 рік 

6 місяців 

Майстер ресторанного обслуговування – термін навчання – 10 місяців 

 

 
 

Лубенський професійний ліцей 
 

Юридична адреса: 37500, м. Лубни, вул. Інститутська, 3  

Фактична адреса: 37500, м. Лубни, вул. Інститутська, 3 

Телефон: (05361) 70858 
Керівник: Риков Андрій Валентинович 
Рівень акредитації: IІ 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 
 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: http://www.lpl.ho.ua 
Електронна адреса: reception_lpl@ukr.net 

 

http://pty53.at.ua/
mailto:pty53@ukr.net
mailto:reception_lpl@ukr.net
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Перелік професій, за якими навчають: 

Штукатур. Маляр 

Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник ручного 

зварювання 

Електрозварник ручного зварювання. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Кухар. Кондитер 

 

 
  

Професійно-технічне училище №44  
м. Миргорода 

 
Юридична адреса: вул. Козацька, 26   

м. Миргород,  
Полтавська область, 
37602 

Фактична адреса: вул. Козацька, 26   
м. Миргород,  
Полтавська область, 
37602 

Телефон: (05355) 4-62-94 
Керівник: Мокрій Раїса Михайлівна 
Рівень акредитації: І-IІ 
Освітньо-
кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 
 

Форми навчання: Денна 
Інтернет-сайт: ptu44.ucoz.ua 
Електронна адреса: ptu44@ i.ua 

Перелік професій, за якими навчають: 

На базі 9 класів, термін навчання 3 роки  

з отриманням повної загальної середньої освіти 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», 

«В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій 

автомобіля (категорія «С») 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Водій автомобіля (категорія «С») 

Кухар. Кондитер 

Перукар (перукар-модельєр) 

Кравець 

Муляр. Штукатур. Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

На базі повної середньої освіти, термін навчання 1 рік 6 місяців 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», 

«В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій 

автомобіля (категорія «С») 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
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Водій автомобіля (категорія «С») 

Кухар. Бармен 

Перукар (перукар-модельєр) 

 

 
 

Вище професійне гірничо-будівельне училище 

 

Юридична адреса: 39800, м. Горішні Плавні, вул.Космонавтів, 10 

Фактична адреса: 39800, м. Горішні Плавні, вул.Космонавтів, 10 

Телефон: (05348)44-55-0 

Керівник: Сулима Василь Михайлович 

Рівень акредитації:  

Освітньо-

кваліфікаційні рівні: 

Кваліфікований робітник 

Форми навчання: Денна  

Інтернет-сайт: http://www.gornoe.com.ua 

Електронна адреса: pgl-k@i.ua 

Перелік професій (спеціальностей), за якими навчають: 

Слюсар-ремонтник, електрогазозварник, стропальник 

Машиніст екскаватора, слюсар-ремонтник, стропальник 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»), машиніст крана автомобільного 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів 

(категорія «В»), водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

Слюсар з ремонту рухомого складу, машиніст тепловоза, машиніст електровоза 

Кухар, офіціант 

Кухар, буфетник, контролер-касир 

Швачка  

Штукатур, маляр 

Слюсар-ремонтник, машиніст бульдозера (гірничі роботи) 

 

 

 


