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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова приймальної комісії,  
ректор Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна 

_____________________ О.М.Пшінько 

«______»  ________________ 2018 р. 

П Л А Н  З А Х О Д І В  
з організації профорієнтаційної роботи серед молоді у 2018/2019 навчальному році 

№ 
з/п 

Заходи Терміни 
проведення 

Виконавці 

1. Закріпити за факультетами середні загальноосвітні 
школи міста згідно з Додатком 1 та професійно-
технічні навчальні заклади згідно з Додатком 2. 
Деканам факультетів призначити з числа викладачів 
факультету відповідальних за організацію 
профорієнтаційної роботи на факультетах. Надати 
до приймальної комісії списки осіб, відповідальних 
за профорієнтацію. 

– Декани 
факультетів 

2. Відповідальним за профорієнтацію провести 
наступну роботу у закріплених школах та училищах: 
- отримати у заступника декана з нового набору 

рекламно-агітаційні матеріали, дізнатись про 
особливості правил прийому у 2019 році; 

- зустрітись з учнями старших класів у закріплених 
школах та училищах, розповісти про специфіку 
залізничної галузі, особливості нашого 
університету, перспективи майбутнього 
працевлаштування, ознайомити учнів з 
правилами прийому у 2019 році; 

- використовуючи рекламно-агітаційні матеріали, 
ознайомити учнів з факультетами, напрямами 
підготовки та спеціальностями (особливу увагу 
приділити напрямкам та спеціальностям за якими 
суттєво зменшився набір), повідомити дати 
проведення Днів відкритих дверей та інших 
заходів для абітурієнтів; 

- доповісти заступнику декана з нового набору про 
виконану роботу, надати відповідний звіт. 

Заступникам деканів з нового набору перевірити 
звіти відповідальних за профорієнтацію про 
проведену роботу у закріплених школах та 
училищах та підготувати звіт про проведену роботу 
відповідальному секретарю приймальної комісії. 

жовтень 2018 р.– 
травень 2019 р. 

Заст. деканів з 
нового набору 

 
Відповідальні за 

проведення 
профорієнта-

ційної роботи у 
школах та 
училищах 
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№ 
з/п 

Заходи Терміни 
проведення 

Виконавці 

3. Закріпити за факультетами коледжі згідно з 
Додатком 3. Деканам факультетів призначити з 
числа викладачів факультету відповідальних за 
організацію профорієнтаційної роботи в закріплених 
навчальних закладах. Надати списки відповідальних 
за профорієнтацію осіб до приймальної комісії. 

– Декани 
факультетів 

4. Відповідальним за профорієнтацію провести 
наступну роботу у закріплених технікумах та 
коледжах: 
- отримати у заступника декана з нового набору 

рекламно-агітаційні матеріали, дізнатись про 
особливості правил прийому у 2019 році; 

- проінформувати керівництво коледжів, студентів 
старших курсів коледжів про правила прийому до 
університету у 2019 році; 

- разом з приймальною комісією організувати 
проведення фахових олімпіад для студентів 
закріплених коледжів; 

- доповісти відповідальному секретарю 
приймальної комісії про виконану роботу, надати 
відповідний звіт. 

жовтень 2018 р.– 
травень 2019 р. 

Заст. деканів з 
нового набору 

Відповідальні за 
проведення 

профорієнтаційно
ї роботи у 
коледжах 

Відповідальний 
секретар 

приймальної 
комісії 

5. Факультетам та кафедрам провести 
профорієнтаційну роботу на закріплених 
підприємствах згідно з Додатком 4. 

листопад 2018 р. 
– травень 2019 р. 

Заст. деканів з 
нового набору 

6. Центру довузівської підготовки та роботи з 
іноземними студентами організувати роботу Центрів 
довузівської підготовки (ЦДП) в різних містах 
України та школах Дніпра, згідно з Додатком 5. 
Організувати підготовку слухачів за денною та 
дистанційною формами навчання. Провести 
агітаційну роботу в регіонах розташування ЦДП. 

листопад 2018 р.– 
березень 2019 р. 

Директор центру 
довузівської 

підготовки та 
роботи з 

іноземними 
студентами 

7. Центру довузівської підготовки та роботи з 
іноземними студентами, з метою залучення до 
університету іноземних громадян та громадян 
України, організувати роботу групи, яка буде 
займатися рекламою університету в мережі інтернет 
з використанням різноманітних соціальних мереж 
(Facebook, Twitter, Instagram). 

жовтень 2018 р.– 
травень 2019 р. 

Директор центру 
довузівської 

підготовки та 
роботи з 

іноземними 
студентами 

8. Центру довузівської підготовки та роботи з 
іноземними студентами організувати Всеукраїнську 
олімпіаду університету для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої 
освіти з загальноосвітніх предметів. 

грудень 2018 р.– 
травень 2019 р. 

Директор центру 
довузівської 

підготовки та 
роботи з 

іноземними 
студентами 

9. Провести бесіди зі студентами університету, 
повідомити про особливості Правил прийому у 2019 
році, роздати рекламно-агітаційні матеріали. Дати 
доручення кожному студенту розповсюджувати 
рекламно-агітаційні матеріали в школах та коледжах 
за місцем проживання. 

листопад 2018 р.– 
травень 2019 р. 

Заст. деканів з 
нового набору 

 
Куратори груп 

10. Провести роботу з представниками залізниць з листопад 2018 р.– Директор 
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№ 
з/п 

Заходи Терміни 
проведення 

Виконавці 

метою залучення їх співробітників на навчання в 
нашому університеті без відриву від виробництва. 

травень 2019 р. ННЦБО 
Директор ЛФ 

11. Для поліпшення роз’яснювальної роботи серед 
військовослужбовців з метою залучення на навчання 
в університеті після звільнення з військової служби, 
встановити тісний контакт з військовими частинами 
і військовими комісаріатами. 

листопад 2018 р.– 
травень 2019 р. 

Начальник 
кафедри 

військової 
підготовки 

12. Факультетам підготувати презентаційні матеріали 
для проведення профорієнтаційної роботи серед 
молоді, оновити рекламні стенди факультетів. 
Підготувати необхідні рекламно-агітаційні 
матеріали для проведення профорієнтаційної 
роботи: рекламні буклети, довідники абітурієнтів, 
рекламні плакати, рекламні ролики про університет 
для проведення презентацій під час Днів відкритих 
дверей тощо. 

жовтень – 
листопад 2018 р. 

Заст. деканів з 
нового набору 

Начальник 
відділу технічних 
засобів навчання 

13. Факультетам спільно з приймальною комісією 
організувати та провести «Дні відкритих дверей» у 
містах Дніпро та Львів під час яких провести 
презентації факультетів, спеціальностей та 
спеціалізацій. 

жовтень 2018 р. – 
квітень 2019 р. 

Відповідальний 
секретар ПК  

Декани 
факультетів 

Директор ЛФ 
14. Приймальній комісії провести фахові олімпіади 

серед випускників коледжів, які бажають 
продовжити навчання в університеті за відповідними 
спеціальностями. Організувати проведення виїзних 
фахових олімпіад в коледжах. 

жовтень 2018 р.– 
березень 2019 р. 

Відповідальний 
секретар ПК 

15. Інформаційно-обчислювальному центру (ІОЦ) 
підтримувати роботу сайту університету та 
приймальної комісії. Приймальній комісії на протязі 
2018/2019 навчального року проводити оновлення 
інформації щодо вступу до університету на 
офіційному сайті університету, а також на сайті 
Приймальної комісії. 

протягом 
навчального року 

Начальник ІОЦ 
 

Відповідальний 
секретар ПК 

16. Начальнику загального відділу передати «План 
заходів» у відповідні підрозділи університету. 

до 28.09.2018 р. Начальник 
загального 

відділу 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії С. В. Арпуль 



Додаток №1 
до Плану заходів з організації профорієнтаційної  

роботи серед молоді у 2018/2019 навчальному році 
 

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ 
 

№ 
з/п Район Номера закріплених шкіл 

МТ УЕП М УПП ОБЗ ПЦБ ЕГ ТК 

1.  СОБОРНИЙ 10 20, 79  73 76, 66, 130 71, 83 111, 140 67, 28, 23*, 
100 35, 107 

2.  ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 52 49, 81 19, 80, 61, 
33 78 112, 119 25, 21, 40 53*, 126* 48, 99, 137 

3.  ЦЕНТРАЛЬНИЙ 1 2 16,144 69 75 148 37, 128, 9*, 
22* 13, 58 

4.  ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ 32 120, 62, 51 34, 89 82, 65 30, 31 6 15, 12 46, 101, 
102 

5.  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 47,138 45, 135 14, 3 139, 63 121, 147 118 113, 7* 17, 29 

6.  А Н Д 114 43 131, 56, 86, 
44 68, 42, 26 57, 133, 

142 117,18 8, 55 115, 134 

7.  НОВОКОДАЦЬКИЙ 4, 143, 88 5, 77, 94, 
104 

36, 93, 72, 
105 97, 50, 85 54, 91, 123, 

124 59, 84, 141 103,106, 
116 

92, 95, 96, 
74, 132 

8.  САМАРСЬКИЙ 87, 110 24, 122 11, 108 39, 70  98, 127 129 109 27, 125 

Кількість шкіл 
Всього шкіл – 140 12 17 21 17 18 14 20 21 

Примітка: зірочкою позначені школи з поглибленим вивченням іноземних мов 



Додаток №2 
до Плану заходів з організації профорієнтаційної 

роботи серед молоді у 2018/2019 навчальному році 

ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА 
ФАКУЛЬТЕТАМИ 

№ 
з/п Назва закладу Адреса, телефон Професії 

Відпові-
дальні 

фак-ти 
Професійно-технічні навчальні заклади, які готують робітників для залізничної галузі 

1. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад 
"Дніпропетровський 
професійний залізничний 
ліцей" 

Дніпропетровська 
обл., 49024, м. Днiпро, 
пр. Унiверсальний, 7; 
тел(056)376-43-83; 
376-43-81; 
факс 760-81-85 
Сайт: http://dpzl.dp.ua/  
E-mail: dpzl@ukr.net 

Електромонтер контактної мережі. Касир 
багажний.  Касир квитковий. Монтер колій  
Оглядач - ремонтник вагона Оператор 
комп`ютерного набору Оператор поста 
централізації Помічник машиніста електровоза  
Помічник машиніста тепловоза 
Прийомоздавальник вантажу та багажу. Провiдник 
пасажирського вагона.  Складач поїздів. Слюсар з 
ремонту рухомого складу  
Черговий станційного поста централізації  

УЕП 
М 

УПП 
ОБЗ 
ТК 
ЕГ 

2. Запорізький професійний 
ліцей залізничного 
транспорту 

Запорізька обл., 
69095, м. Запорiжжя, 
вул. Семафорна, 1; 
тел.0612-633630; факс 
0612-628119 

Касир квитковий.  Помiчник машинiста тепловоза. 
Помiчник машинiста електровоза 
Прийомоздавальник вантажу та багажу.  
Провiдник пасажирського вагона. Складач поїздів.  
Слюсар з ремонту рухомого складу 
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

УЕП  
М 

УПП 
ЕГ 

3. Криворізький 
професійний 
транспортно-
металургійний ліцей 

Дніпропетровська 
обл., 50076, м. Кривий 
Рiг, бул. Корнiйчука, 
25; т/ф (0564) 64-78-39 
Сайт: http://www.kptml-
krivoirog.narod2.ru/ 
E-mail: kptml-46@ukr.net 

Касир багажний. Касир квитковий  
Помiчник машинiста електровоза  
Помічник машиніста тепловоза  
Прийомоздавальник вантажу та багажу.  
Провідник пасажирського вагона  
Слюсар з ремонту рухомого складу  

УЕП 

М 

УПП 

ЕГ 

4. Синельниківський 
професійний ліцей 

Дн-вська обл., 52500, 
м. Синельникове,  
вул. Ленiна, 185;  
т/ф (05663) 44005 
Сайт: http://www.spl-
38.narod.ru  
E-mail: SPL-
38@yandex.ru 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 
пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї, блокування    
Оглядач -ремонтник вагона 
Слюсар з ремонту рухомого складу 

М 

ТК 

5. Кам’янське вище 
професійне училище 

Дн-вська обл., 51900, 
м. Кам’янське 
вул. Пелiна,10; 
тел. 0-5692-37136 
факс: 0-5692-30302 
Сайт: http://dvpu.dp.ua 
E-mail: dndz_vpu@ua.fm 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 
апаратури та пристроїв зв`язку 
Помiчник машинiста тепловоза 

М 

ТК 

6. Мелітопольський 
професійний ліцей 
залізничного транспорту 

Запорізька обл., 72304, 
м. Мелiтополь, вул. 
Чайковського, 53; тел. 
(06192)77586; факс 
(06192)50649 

Касир багажний. Касир квитковий. Машинiст 
електровоза. Машинiст колiйних машин.  
Машинiст тепловоза.  Монтер колiй Оглядач - 
ремонтник вагона Оглядач вагонiв . Оператор 
поста централізації. Помiчник машинiста 
електровоза. Помiчник машинiста тепловоза. 
Прийомоздавальник вантажу та багажу. Провiдник 
пасажирського вагона. Регулювальник швидкостi 
руху вагонів.  Складач поїздів. Слюсар з ремонту 
рухомого складу.  Слюсар з механоскладальних 
робіт. Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування  

УЕП 

М 

УПП 

ОБЗ 

ЕГ 

http://dpzl.dp.ua/
mailto:dpzl@ukr.net
http://www.kptml-krivoirog.narod2.ru/
http://www.kptml-krivoirog.narod2.ru/
mailto:kptml-46@ukr.net
http://www.spl-38.narod.ru/
http://www.spl-38.narod.ru/
mailto:SPL-38@yandex.ru
mailto:SPL-38@yandex.ru
mailto:dndz_vpu@ua.fm


№ 
з/п Назва закладу Адреса, телефон Професії 

Відпові-
дальні 

фак-ти 
7. Державний професійно-

технічний навчальний 
заклад "Полтавський 
професійний ліцей 
транспорту" 

Полтавська обл., 
36004, м. Полтава, вул. 
Вавiлова, 2; тел. (0532) 
52-09-57; факс 52-09-
57 
Сайт: 
http://www.pplt.poltava.ua 
E-mail: 
licey@pplt.poltava.ua 

Касир багажний.  Касир квитковий Контролер - 
кассир. Оглядач -ремонтник вагона  
Оператор комп`ютерного набору. Оператор 
комп`ютерної верстки. Помiчник машинiста 
електровоза. Помiчник машинiста електропоїзда. 
Помiчник машинiста тепловоза 
Прийомоздавальник вантажу та багажу  
Провiдник пасажирського вагона Слюсар з 
ремонту рухомого складу Слюсар з 
механоскладальних робiт Слюсар-електрик з 
ремонту електроустаткуван  

УЕП 

М 

УПП 

ЕГ 

ТК 

8. Чернігівський 
професійний ліцей 
залізничного транспорту 

Чернігівська обл., 
14000, м. Чернiгiв, 
вул. Комсомольська, 
56;  
тел. (04622) 4-03-08; 
E-mail: 
officezl@cg.ukrtel.net 

Арматурник. Бригадир з поточного утримання й 
ремонту колiй та штучних споруд. Касир 
багажний. Касир квитковий. Касир товарний 
(вантажний). Лицювальник-плиточник.  Маляр. 
Монтажник гiпсокартонних конструкцiй. 
Штукатур. Монтер колiй.  Оглядач вагонiв. 
Помiчник машинiста електровоза. Помiчник 
машинiста електропоїзда. Помiчник машинiста 
тепловоза. Прийомоздавальник вантажу та багажу.  
Провiдник пасажирського вагона.  Складач поїздiв.  
Слюсар з ремонту рухомого складу. Формувальник 
залiзобетонних виробiв та конструкцiй.  Черговий 
по залiзничнiй станцiї 

МТ 

УЕП 

М 

УПП 

ОБЗ 

ПЦБ 

ЕГ 

ТК 
9. Державний професійно-

технічний навчальний 
заклад "Білопільський 
професійний ліцей 
залізничного транспорту" 

Сумська обл., 
41802, м. Бiлопiлля, 
вул. Клубна,6;  
тел. 05443-91471; факс 
05443-91471 
 

Бригадир з поточного утримання й ремонту колiй та 
штучних споруд. Лицювальник-плиточник. Маляр.  
Штукатур. Оператор комп`ютерного набору. 
Оператор комп`ютер-ної верстки. Помiчник 
машинiста електровоза  
Помiчник машинiста тепловоза Провiдник 
пасажирського вагона Слюсар з механоскладальних 
робiт Слюсар-електромонтажник Столяр 
будiвельний. Тесляр.  

МТ 
УЕП 

М 
ОБЗ 
ПЦБ 
ТК 

10. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад "Козятинське 
міжрегіональне вище 
професійне училище 
залізничного транспорту" 
 

Вінницька обл., 
22100, м. Козятин, 
вул.Катукова, 44;  
тел. (04342) 2-00-65; 
факс (04342) 2-79-91 
Сайт: 
http://www.vpuzt.com.ua/  
E-mail: vpuzt@inbox.ru 

Електромонтажник з освiтлення та освiтлювальних 
мереж. Електромонтажник з 
сигналiзацiї,централiзацiї та блокування на 
залiзничному транспортi й наземних лiнiях 
метрополiтену.  Електромонтер контактної мережi. 
Касир багажний.  Касир квитковий  
Лицювальник-плиточник. Маляр. Тесляр. 
Монтажник з монтажу сталевих та залiзобетонних 
конструкцій. Монтер колiй. Муляр. Штукатур. 
Столяр будiвельний.  
Облiковець з реєстрацiї бухгалтерських даних  
Оглядач - ремонтник вагона. Оператор 
комп`ютерного набору. Помiчник машинiста 
електровоза. Помiчник машинiста тепловоза  
Прийомоздавальник вантажу та багажу  
Провiдник пасажирського вагона  
Регулювальник швидкостi руху вагонiв. Складач 
поїздiв. Слюсар з ремонту рухомого складу. 
Слюсар з ремонту колiйних машин та механiзмiв. 
Слюсар-електромонтажник  
Черговий по залiзничнiй станцiї  
Черговий станцiйного поста централiзацiї.  

МТ 

УЕП 

М 

УПП 

ОБЗ 

ПЦБ 

ЕГ 

ТК 

11. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад "Жмеринське вище 
професійне училище" 

Вінницька обл., 
23100, м. Жмеринка, 
вул.Київська, 13; 
тел.42704; факс 22987 
Сайт: 
http://www.zmerinkavpu.c
om.ua/  
E-mail: 
zmerinka__vpu@ukr.net 

Бригадир з поточного утримання й ремонту колiй 
та штучних споруд  
Електромонтер контактної мережi  
Касир багажний.  Касир квитковий  
Касир товарний (вантажний)  
Монтер колiй. Оглядач -ремонтник вагона  
Помiчник машинiста електровоза. Помiчник 
машинiста тепловоза. Провiдник пасажирського 
вагона. Складач поїздiв. Столяр будiвельний. 
Штукатур. 

МТ 
УЕП 

М 
УПП 
ОБЗ 
ПЦБ 

http://www.pplt.poltava.ua/
mailto:licey@pplt.poltava.ua
mailto:officezl@cg.ukrtel.net
http://www.vpuzt.com.ua/
mailto:vpuzt@inbox.ru
http://www.zmerinkavpu.com.ua/
http://www.zmerinkavpu.com.ua/
mailto:zmerinka__vpu@ukr.net


№ 
з/п Назва закладу Адреса, телефон Професії 

Відпові-
дальні 

фак-ти 
12. Професійно-технічне 

училище №12 
Кіровоградська обл., 
27403, м. Знам’янка, 
вул.Р.Люксембург,6; 
тел.71400  

Бригадир з поточного утримання й ремонту колiй 
та штучних споруд  
Електромонтер контактної мережi  
Касир квитковий. Машинiст електровоза.  
Машинiст електропоїзда. Машинiст тепловоза  
Оглядач -ремонтник вагона.  Оператор ЕОМ 
Помiчник машинiста електровоза  
Помiчник машинiста тепловоза  
Провiдник пасажирського вагона 

МТ 

Е 

М 

УПП 

ОБЗ 

13. Держ. проф.-техн. 
навчальний заклад 
"Одеське професійне 
училище залізнич-ного 
транспорту та 
будівництва". 

Одеська обл., 
65045, м. Одеса, 
вул.Велика 
Арнаутська, 68; 
тел.7252430; факс 
7194664. 
E-mail: ptu30@ukr.net 

Електромонтажник з сигналiзацiї, централiзацiї та 
блокування на залiзничному транспортi й 
наземних лiнiях метрополiтену  
Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування. Монтажник санiтарно-
технiчних систем i устаткування.  Монтер колій. 
Провідник пасажирського вагона. 

М 

14. Держ. проф.-техн. 
навчальний заклад 
"Львівське міжрегі-
ональне вище проф. 
училище залізнич-ного 
транспорту" 

Львівська обл., 
79052, м. Львiв, вул. 
Ів.Блажкевич14; тел. 
0322674143; факс. 
0322674143 

Електромонтер контактної мережі  
Касир квитковий. Оглядач - ремонтник вагона  
Оглядач вагонів.  Помічник машиніста 
електровоза. Помічник машиніста електропоїзда. 
Помічник машиніста тепловоза. Поїзний 
електромеханік. Провідник пасажирського вагона. 
Слюсар з ремонту рухомого складу  

Львів
ська 
філія 

15. Здолбунівське вище 
професійне училище 
залізничного транспорту 

Рівненська обл., 
35705, м. Здолбунiв, 
вул. Ясна,6; т/ф 
(03652) 2-25-41 
залізничний: 54-32 
Сайт: http://zplzt.com/  
E-mail: zplzt@ukr.net 

Бригадир з поточного утримання й ремонту колiй 
та штучних споруд. Касир товарний (вантажний). 
Монтер колiй. Оглядач вагонiв  
Оглядач -ремонтник вагона. Помiчник машинiста 
електровоза. Помiчник машинiста тепловоза. 
Прийомоздавальник вантажу та багажу. Провiдник 
пасажирського вагона  
Слюсар з ремонту рухомого складу  
Черговий по залiзничнiй станцiї  

Львів
ська 
філія 

Професійно-технічні навчальні заклади, які готують робітників для будівельної галузі 
16. Дніпропетровський центр 

професійно - технічної 
освіти 

49064, м. Днiпро, 
вул.Яшина,4; 
тел.(056)374-26-41; 
факс 374-26-41 
Сайт: http://dpbl.at.ua/  
E-mail: 
dpbl@optima.com.ua 

Конторський службовець (бухгалтерiя)  
Лицювальник-плиточник.  Муляр  
Оператор комп`ютерного набору  
Слюсар iз збирання металевих конструкцiй.   
Столяр будiвельний  
Тесляр.  Штукатур 

МТ 

ТК 

ПЦБ 

ОБЗ 

ЕГ 

17. Дніпропетровське вище 
професійне училище 
будівництва 

Дніпропетровська 
обл., 49051, м. Днiпро, 
вул. Б. Хмельницького 
3-а; тел.3715464; факс 
7756200 
Сайт: 
http://www.dvpub.narod.r
u/  
E-mail: 
5dvpub@rambler.ru 

Арматурник (будiвельнi, монтажні й ремонтно-
будiвельнi роботи).  Лицювальник-плиточник  
Монтажник гiпсокартонних конструкцій  
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетон-них 
конструкцій. Муляр. Обліковець з реєстр. бухгалт. 
даних. Оператор комп`ютерного набору. Столяр 
будівельний. Тесляр. Штукатур  

МТ 
ПЦБ 
ЕГ 
ТК 

18. Криворізький 
професійний будівельний 
ліцей 

Дніпропетровська 
обл., 50000, м. Кривий 
Рiг, вул.23 Лютого, 
133;  
т/ф (0564) 36-37-02 
Сайт: 
http://kpbl.mylivepage.co
m/  
E-mail: 
KPBLicey@ukr.net 

Електрогазозварник. Електрозварник на 
автоматичних та напiвавтоматичних машинах  
Електромонтажник з освiтлення та освiтлювальних 
мереж   Електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту устаткування.  Штукатур 

УЕП 

ПЦБ 

 

19. Кам’янський центр 
підготовки і 

Дніпропетровська 
обл., 51900, 

Арматурник (будiвельнi, монтажні й ремонтно-
будiвельнi роботи). Лицювальник-плиточник. МТ 

mailto:ptu30@ukr.net
http://zplzt.com/
mailto:zplzt@ukr.net
http://dpbl.at.ua/
mailto:dpbl@optima.com.ua
http://www.dvpub.narod.ru/
http://www.dvpub.narod.ru/
mailto:5dvpub@rambler.ru
http://kpbl.mylivepage.com/
http://kpbl.mylivepage.com/
mailto:KPBLicey@ukr.net


№ 
з/п Назва закладу Адреса, телефон Професії 

Відпові-
дальні 

фак-ти 
перепідготовки робітничих 
кадрів будівництва та 
автотранспорту 

м. Кам’янське, 
вул.Б.Хмельницького,
20;  
тел.(05692)-42635. 

Монтажник гiпсокартонних конструкцій. Бетоняр. 
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій Муляр.  Тесляр.  Штукатур 
Оператор комп`ютерного набору  

ПЦБ 

ОБЗ 

20. Держ. проф.-техн. 
навчальний заклад 
"Криворізький центр 
підготовки та 
перепідготовки 
робітничих кадрів 
будівельної галузі" 

Дніпропетровська 
обл., 50015, м. Кривий 
Рiг, 
вул.Кропивницького, 
21-а; тел. (0564) 53-00-
33, факс (0564) 53-12-
67 
Сайт: 
http://www.centrkrog.naro
d.ru/  
E-mail: 
centrkrog@yandex.ru 

Електрогазозварник. Електрозварник на 
автоматичних та напiвавтоматичних машинах  
Лицювальник-плиточник. Монтажник 
гiпсокартонних конструкцій. Маляр. Штукатур. 
Муляр. Монтажник санiтарно-технiчних систем i 
устаткування. Оператор комп`ютерного набору. 
Продавець непродовольчих товарiв. Столяр.  
Столяр будiвельний.  

МТ 

УЕП 

ПЦБ 

ОБЗ 

Інші професійно-технічні навчальні заклади міста Дніпропетровськ 
21. Придніпровський 

професійний ліцей 
Дніпропетровська 
обл., 49112  
м. Дніпро, вул. 
Електрична, 36, Тел. 
728-33-17 
Сайт: http://prp-licei.at.ua  
E-mail: 
prplicey@gmail.com 

Арматурник (будiвельнi, монтажнi і ремонтно-
будiвельнi роботи). Водiй автотранспортних 
засобiв. Електрогазозварник. Обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних.  Оператор 
комп`ютерного набору. Слюсар з ремонту 
автомобілів. Штукатур.  Муляр. 

УЕП 

М 

ПЦБ 

ЕГ 

ТК 
22. Професійно-технічне 

училище №6 
Дніпропетровська 
обл.,  49006,  
м. Днiпро, вул. 
Свердлова, 72а; тел. 
(0562) 33-27-33, (056) 
372-71-24, 
(056) 372-71-23 
Сайт: 
http://www.ptu6.dp.ua/ 
E-mail: ptu6_dp@ukr.net 

Газозварник.    Електрогазозварник  
Електрозварник на автоматичних та 
напiвавтоматичних машинах  
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних 
мереж. Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування  
Лицювальник-плиточник.  Маляр.   Тесляр. 
Монтажник гiпсокартоних конструкцій.   
Монтажник санiтарно-технiчних систем i 
устаткування.  Муляр. Штукатур. Слюсар з 
ремонту автомобілів. Столяр будівельний.    

УЕП 

М 

ПЦБ 

23. Професійно-технічне 
училище №2 

Дніпропетровська обл., 
49083,  
м. Днiпро, 
вул.Новоселiвська,27; 
тел. (0562) 358145; факс 
234197 
Сайт: 
http://www.ptu2.dp.ua  
E-mail: PTU-2@yandex.ru 

Електрогазозварник.  Електрозварник на 
автоматичних та напiвавтоматичних машинах  
Електрозварник ручного зварювання. 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 
апаратури та пристроїв зв`язку. Електрослюсар з 
ремонту електричних машин.   Касир багажний.  
Контролер зварювальних робіт. Фрезерувальник.  
Оператор верстатiв з програм. керув.  Оператор 
комп. набору. Помічник машиніста тепловоза. 
Слюсар з рем. автомобiлiв. Слюсар-ремонтник.  
Токар. 

УЕП 
М 

УПП 
ПЦБ 
ЕГ 
ТК 

24. Дніпропетровський 
навчально-виробничий 
центр №2 

49057, м. Днiпро, пр. 
Б. Хмельницького, 
229; тел./факс. 33-51-
99; 39-24-92  
тел. 33-51-98  

Електрогазозварник. Електрозварник на 
автоматичних та напiвавтоматичних машинах  
Контролер зварювальних робіт. Контролер-кассир. 
Лицювальник-плиточник. Маляр. Оператор 
комп`ютерного набору. Слюсар з виготовлення 
деталей та вузлів систем вентиляцiї, 
кондицiювання повiтря, пневмотранспорту й 
аспірації. Слюсар з ремонту автомобiлiв. Штукатур 

УЕП 
М 

ПЦБ 
ЕГ 
ТК 

25. Вище професійне 
училище №17 

49055,  
м. Днiпро, пр. Б. 
Хмельницького, 49-а; 
тел.056-792-08-67; 
факс 056-792-99-86 

Електрогазозварник. Електромонтер з ремонту та 
обслуговування апаратури та пристроїв зв`язку. 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. 
Оператор верстатів з програмним керуванням. 
Оператор комп`ютерного набору. Оператор 
комп`ютерного набору, конторський службовець 
(бухгалтерія). Слюсар-ремонтник  

УЕП 

М 

ЕГ 

ТК 

http://www.centrkrog.narod.ru/
http://www.centrkrog.narod.ru/
mailto:centrkrog@yandex.ru
http://prp-licei.at.ua/
mailto:prplicey@gmail.com
http://www.ptu6.dp.ua/
mailto:ptu6_dp@ukr.net
http://www.ptu2.dp.ua/
mailto:PTU-2@yandex.ru


№ 
з/п Назва закладу Адреса, телефон Професії 

Відпові-
дальні 

фак-ти 
26. Вище професійне 

училище №55 
49098, м. Дніпро, 
вул. Бiлостоцького,2; 
(0562) 23-00-27; факс 
(0562) 34-18-55 

Касир (на пiдприємствi,в установi,органiзацiї)  
Оператор комп`ютерного набору  

ЕГ 

ТК 

27. Дніпровський центр 
професійно-технічної 
освіти 

49052,  
м. Днiпро, вул. 
Алтайська,6-а; т/факс 
(056) 7604863 

Електрогазозварник. Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування  
Електромонтер лiнiйних споруд електрозв`язку та 
проводового мовлення.  Контролер-кассир  
Машиніст крана металургійного виробництва  
Монтажник зв`язку –лiнiйник. Оператор верстатів з 
програмним керуванням  
Оператор комп`ютерного набору. Слюсар з ремонту 
автомобiлiв. Слюсар-ремонтник. Токар. 

УЕП 

М 

ЕГ 

ТК 

 



Додаток №3 
до Плану заходів з організації профорієнтаційної 

роботи серед молоді у 2018/2019 навчальному році 

ЗАКРІПЛЕННЯ КОЛЕДЖІВ (ТЕХНІКУМІВ) ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ 

Назва коледжу (технікуму) Відповідальний 
факультет 

1. Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж 
2. Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та 

архітектури 
3. Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну 
4. Київський технікум менеджменту транспортного будівництва 
5. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва 
6. Харківський автомобільно-дорожній технікум 
7. Маріупольський будівельний коледж  
8. Кіровоградський будівельний коледж 
9. Запорізький будівельний коледж 

МТ 

1. Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури 
2. Львівський коледж транспортної інфраструктури 
3. Київський електромеханічний коледж 
4. Слов’янський коледж транспортної інфраструктури 
5. Харківський коледж транспортної інфраструктури 
6. Політехнічний коледж Криворізького національного університету 
7. Одеський коледж транспортної інфраструктури 
8. Придніпровський енергобудівний технікум 
9. Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та 

архітектури 
10. Індустріальний технікум Криворізького технічного університету 
11. Дніпровський індустріальний коледж 
12. Кам'янський державний енергетичний технікум 

УЕП 

1. Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури 
2. Дніпропетровський транспортно-економічний технікум  
3. Індустріальний технікум Криворізького технічного університету 
4. Запорізький металургійний технікум 
5. Львівський коледж транспортної інфраструктури 
6. Одеський коледж транспортної інфраструктури 
7. Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури 
8. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва 
9. Слов’янський коледж транспортної інфраструктури 
10. Миколаївський коледж транспортної інфраструктури 
11. Вінницький транспортний коледж 
12. Чернівецький коледж будівництва та архітектури 

М 

1. Львівський коледж транспортної інфраструктури 
2. Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури 
3. Дніпропетровський транспортно-економічний технікум 
4. Київський коледж транспортної інфраструктури 
5. Одеський коледж транспортної інфраструктури 

УПП 

1. Миколаївський коледж транспортної інфраструктури 
2. Одеський коледж транспортної інфраструктури 
3. Криворізький політехнічний технікум 
4. Індустріальний технікум Криворізького технічного університету 
5. Чернівецький державний будівельний технікум 
6. Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури 
7. Київський технікум менеджменту транспортного будівництва 

ОБЗ 



Назва коледжу (технікуму) Відповідальний 
факультет 

1. Немирівський будівельний коледж 
2. Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та 

архітектури 
3. Криворізький будівельний коледж 
4. Вінницький коледж будівництва і архітектури 
5. Маріупольський будівельний коледж 
6. Запорізький будівельний коледж 
7. Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну 
8. Миколаївський будівельний коледж 
9. Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну 
10. Чернівецький коледж будівництва та архітектури 
11. Дніпропетровський політехнічний коледж 
12. Придніпровський енергобудівний технікум 
13. Кам'янський державний енергетичний технікум  
14. Дніпровський індустріальний коледж 

ПЦБ 

1. Дніпровський технікум зварювання та електроніки 
2. Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж 
3. Олександрійський політехнічний коледж 
4. Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури 
5. Одеський коледж транспортної інфраструктури 
6. Миколаївський коледж транспортної інфраструктури 
7. Слов’янський коледж транспортної інфраструктури 
8. Артемівський коледж транспортної інфраструктури 
9. Коледж ракетно-космічного машинобудування 
10. Кам'янський державний енергетичний технікум 
11. Запорізький коледж радіоелектроніки 
12. Світловодський політехнічний коледж 
13. Смілянський промислово-економічний коледж  
14. Гірничо-електромеханічний коледж, м. Кривий Ріг 
15. Запорізький електротехнічний коледж 
16. Кіровоградський машинобудівний коледж 
17. Вінницький коледж Національного університету харчових технологій  
18. Кременчуцький коледж національного університету імені Михайла 

Остроградського 
19. Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівельної академії 

ТК 

1. Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури 
2. Дніпровський транспортно-економічний коледж 
3. Дніпровський технолого-економічний коледж 
4. Дніпропетровський політехнічний коледж 
5. Коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара 
6. Кам'янський державний енергетичний технікум 
7. Придніпровський енергобудівний технікум 
8. Дніпровський індустріальний коледж 
9. Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та 

архітектури 

ЕГ 

 



Додаток №4 
до Плану заходів з організації профорієнтаційної 

роботи серед молоді у 2018/2019 навчальному році 
 

 
№ 
з/п 

Філія ПАТ 
«Укрзалізниця» ЛФ МТ УЕП М УПП ОБЗ ПЦБ ТК ЕГ 

1. Придніпровська - Х Х - - - Х Х - 
2.  Одеська - - - Х Х - - - - 
3. Львівська Х - Х - - Х - - Х 
4. Південно-Західна Х - - Х Х Х - - - 
5. Донецька - Х Х - - - - - - 

ЗАКРІПЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ 

ПІДПРИЄМСТВО МТ УЕП М УПП ОБЗ ПЦБ ТК ЕГ 
Мостозагони, з-ди мостових з/б 
конструкц., Дніпрометробуд, МП-
36, з-д ім. Бабушкіна, 
Харківметробуд, 
Донецькметробуд, Київметробуд 

Х - - - - - - Х 

ДЕВЗ, ЕЧ, ТЧ, ПД, ГРЕС, ЗЕРЗ, 
ДДРЗ, ДЕЗ, МПСС, метрополітени - Х - - - - - Х 

Вагонне депо Дніпропетровськ-
Вузол - - Х - - - - Х 

ДТРЗ, з-д ім. К. Лібкнехта, ДВРЗ, 
з-д ім. Петровського, дор. 
Майстерня 

- - Х - - - - Х 

Ст. Дніпро, Н. Д.-Вузол - - - Х - - - Х 
Дистанції колій Придніпровської 
залізниці, стрілочний з-д, ДПМС, 
ПЧ-8, ПЧ-9 

- - - - Х - - Х 

Дніпротрансбуд, будівельні 
організації м. Дніпро, 
Дорбудтрест, Дніпрогіпротранс, 
ДМСС, з-д “Південмаш” 

- - - - - Х - Х 

ОЦ Придніпровської залізниці 
з-д  Електромеханічного  
обладнання, з-д “Світлофор”, ШЧ 

- - - - - - Х Х 

 



Додаток №5 
до Плану заходів з організації профорієнтаційної 

роботи серед молоді у 2018/2019 навчальному році 
 

ЗАКРІПЛЕННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ 

№ 
з/п Місцезнаходження центру Відповідальний, 

факультети 
1 м. Павлоград МТ 
2 м. Новомосковськ МТ 
3 м. Одеса УЕП 
4 м. Здолбунів УЕП 
5 м. Марганець УЕП 
6 м. Апостолове УЕП 
7 м. Христинівка М 
8 м. Запоріжжя М 
9 м. Нікополь М 
10 м. Сміла М 
11 м. Верхівцеве, м. Верхньодніпровськ М 
12 м. Полтава УПП 
13 м. Синельникове УПП 
14 м. Миколаїв, м. Одеса УПП 
15 м. Знам’янка, м. Кривий Ріг УПП 
16 м. Козятин, м. Запоріжжя УПП 
17 м. Жмеринка УПП 
18 м. Покров УПП 
19 м. П’ятихатки УПП 
20 смт. Тернівка ОБЗ 
21 м. Кременчук ОБЗ 
22 м. Павлоград ПЦБ 
23 смт. Томаківка ПЦБ 
24 м. Жовті Води ЕГ 
25 м. Новомосковськ ЕГ 
26 м. Мелітополь ЕГ 
27 м. Кривий Ріг ТК 
28 м. Дніпро ТК 
29 м. Кам’янське ТК 
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