
 

Таблиця №1 

 

Графік проведення Днів відкритих дверей у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області                   

у період вступної кампанії 2023 року 

№ Област

ь 

Назва 

населеног

о пункту 

Назва та адреса 

ЗП(ПТ)О 

Дата 

проведення 

Відповідальна 

особа від 

закладу, її 

контакти (номер 

телефону або ел. 

пошта) 

Місце 

проведення 

Посилання 

на онлайн- 

події 

Посилання на соціальні мережі 

закладу (інстаграм, фейсбук, тік-ток)  

1 Мико 

лаївськ

а 

м. 

Миколаїв 

Вище 

професійне 

училище 

суднобудування  

м. Миколаєва; 

м. Миколаїв; 

вул. 

Айвазовського, 

6-А 

20.04.2023, 

16.05.2023 

Лемещенко 

Тетяна 

Валеріївна, 

тел. 0992762999, 

e-mail: 

ltanysh@ukr.net 

Онлайн – https://www.facebook.com/profile.php?

id=100035782335433 

 

https://www.instagram.com/vpus.mykol

aiv/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

 

https://www.tiktok.com/@vpus_1?_t=8

a2CbjxveSM&_r=1 

 

2 Миколаївський 

професійний 

суднобудівний 

ліцей імені 

Героя 

Радянського 

Союзу В.О. 

Гречишникова; 

м. Миколаїв, 

вул. 

Індустріальна, 1 

25.05.2023 Севостьянова 

Анжеліка 

Валеріївна,             

тел. 0957085116, 

e-mail: 

mpslicey@gmail.

com 

Миколаївсь

кий 

професійни

й 

суднобудів

ний ліцей 

імені Героя 

Радянськог

о Союзу 

В.О. 

Гречишник

– https://www.facebook.com/profile.php?

id=100028979063850 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035782335433
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035782335433
https://www.instagram.com/vpus.mykolaiv/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/vpus.mykolaiv/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.tiktok.com/@vpus_1?_t=8a2CbjxveSM&_r=1
https://www.tiktok.com/@vpus_1?_t=8a2CbjxveSM&_r=1


ова 

3 Миколаївський 

професійний  

промисловий 

ліцей; 

м. Миколаїв, 

вул. Вінграновсь

кого, 62 

20.03.2023-

24.03.2023; 

17.04.2023- 

21.04.2023 

Петращук 

Олена 

Миколаївна, 

тел. 0939246389, 

e-mail: 

epetrashuk@gmai

l.com 

Онлайн https://mppl.

mk.ua/ 

https://www.facebook.com/groups/9170

72665365757 

 

https://www.instagram.com/mppl_10/?i

gshid=ZDdkNTZiNTM%3D 

 

https://www.tiktok.com/@mppl_10?_t=

8a2EekcyjZO&_r=1 

 

4 Миколаївський 

професійний 

машинобудівний 

ліцей;                           

м. Миколаїв, вул. 

Космонавтів, 66 

11.04.2023, 

16.05.2023 

Ярощук 

Ірина 

Леонідівна, 

тел. 0661447222 

 

Миколаївсь

кий 

професійни

й 

машинобуд

івний ліцей 

– https://www.facebook.com/MPMLMuk

olayv 

 

5 Вище 

професійне 

училище № 21 

м. Миколаєва;  

м. Миколаїв, 

вул. Садова, 31/2 

03.04.2023, 

07.04.2023 

Коваль                   

Наталя 

В’ячеславівна, 

тел. 0993472002, 

e-mail: 

zastupnyknmr@m

k.vpu21.com.ua 

Онлайн – https://facebook.com/groups/vpu21Nik/ 

https://instagram.com/vpu_21 

6 Заклад 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

«Миколаївський 

центр 

професійної 

освіти»; 

м. Миколаїв; 

Квітень, 

травень, 

червень           

2023 року 

Бондорос 

Валентина 

Олексіївна,                  

тел. 

(0512)633317, 

(0512)634469 

Заклад 

професійно

ї 

(професійн

о-

технічної) 

освіти 

«Миколаїв

ський 

– http://www.facebook.com/MCPO.ua/ 

 

 

https://www.facebook.com/groups/917072665365757
https://www.facebook.com/groups/917072665365757
https://www.instagram.com/mppl_10/?igshid=ZDdkNTZiNTM%3D
https://www.instagram.com/mppl_10/?igshid=ZDdkNTZiNTM%3D
https://www.tiktok.com/@mppl_10?_t=8a2EekcyjZO&_r=1
https://www.tiktok.com/@mppl_10?_t=8a2EekcyjZO&_r=1
https://www.facebook.com/MPMLMukolayv
https://www.facebook.com/MPMLMukolayv
https://facebook.com/groups/vpu21Nik/
https://instagram.com/vpu_21


вул. 

Айвазовського, 

15-Б 

центр 

професійно

ї освіти» 

7 Державний 

навчальний 

заклад 

«Миколаївське 

вище професійне 

училище 

технологій та 

дизайну»;                   

м. Миколаїв, 

вул. 

Потьомкінська, 

37 

01.03.2023, 

01.04.2023, 

01.05.2023, 

01.06.2023 

Рожко                     

Ганна 

Володимирівна, 

тел. 0968483413,             

e-mail: 

dnz.mvputd@gm

ail.com, 

mvputd.abituriyen

t@gmail.com 

Онлайн Платформа 

Zoom за 

покликання

м 

https://cutt.ly/

l38oNhJ 

Ідентифікато

р 

конференції: 

776 7999 

4382                 

Код 

доступу:     

MfK9tZ 

http://vpu.mk.ua/ 

 

https://cutt.ly/o38pNvp 

 

https://cutt.ly/438aiDp 

 

https://cutt.ly/p38agMf 

 

https://t.me/dnzmvputd 

 

@user-vc9hj4pj9r 

8 м. 

Вознесен

ськ 

Вознесенський 

професійний 

ліцей;                            

м. Вознесенськ, 

вул. Київська, 

279 

 

24.04.2023 Усенко 

Олена 

Андріївна,                   

тел. 0505023668,  

e-mail:           

vpl18@mtta.ua 

Вознесенсь

кий 

професійни

й ліцей 

– https://www.facebook.com/profile.php?

id=100075924783839 

 

 

9 Вознесенський 

професійний 

аграрний ліцей; 

м. Вознесенськ, 

вул. 

Танасчишина, 20 

28.04.2023 Баланчук                   

Лілія Вікторівна, 

тел. 

(05134)32962,           

0505288769,                    

e-mail: 

Вознесенсь

кий 

професійни

й аграрний 

ліцей 

– https://www.facebook.com/VOZPAL 

https://cutt.ly/l38oNhJ
https://cutt.ly/l38oNhJ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075924783839
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075924783839


 vozpal@ukr.net 

10 м. 

Первомай

ськ 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Первомайськи 

й професійний 

промисловий 

ліцей»; 

м. Первомайськ, 

вул. Корабельна, 

20/2 

14.04.2023, 

21.04.2023 

Лящевський 

Юрій 

Олександрович, 

тел. 0683379920, 

e-mail:           

nik.pervompppl@

ukr.net 

 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Первомай

ськи 

й 

професійни

й 

промислов

ий ліцей» 

– http://prpl.mk.ua/ 

11 м. 

Южноукр

аїнськ 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Южноукраїнськи

й професійний 

ліцей»; м. 

Южноукраїнськ, 

пр. Незалежності, 

37 

06.04.2023 Стебловська                  

Аліна 

Леонідівна,                      

тел. 0977145370,                  

e-mail: 

asteblovskaa8@g

mail.com 

 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Южноукраї

нський 

професійний 

ліцей» 

– https://www.facebook.com/dnzyupl 

12 с. 

Надбузьк

е 

Надбузький 

професійний 

аграрний ліцей, 

с. Надбузьке, 

вул.                             

П. Глазового, 

буд. 18 

17.05.2023 Дідик                     

Ольга 

Савеліївна,               

тел. 0675833913, 

e-mail: 

olgadiduk60@gm

ail.com 

Надбузький 

професійний 

аграрний 

ліцей 

– http://npal.do.am/ 

13 смт 

Воскресе

нське 

Філія 

Надбузького 

професійного 

аграрного ліцею, 

смт 

Воскресенське, 

31.03.2023 Маннов                 

Сергій 

Миколайович, 

тел. 0993213576 

Філія 

Надбузьког

о 

професійно

го 

аграрного 

– 

https://www.facebook.com/dnzyupl
mailto:olgadiduk60@gmail.com
mailto:olgadiduk60@gmail.com


вул. Миру 1 ліцею 

14 м. 

Баштанка 

 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Баштанський 

професійний 

ліцей»;                         

м. Баштанка,                     

вул. 

Промислова,    

буд. 17 

24.03.2023 Оришака               

Тетяна 

Олексіївна,               

тел. 0974310544, 

e-mail:  

orishaka.749811

@ukr.net 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Баштансь

кий 

професійни

й ліцей» 

– https://www.facebook.com/groups/1449

741128522586/?ref=share_group_link 

15 м. Нова 

Одеса 

Новоодеський 

професійний 

аграрний ліцей;               

м. Нова Одеса, 

вул. Центральна, 

218 

23.05.2023 Крилов                

Денис 

Сергійович,              

тел. 

(05167)21023,                 

e-mail: 

nowpal@i.ua 

Новоодеськи

й 

професійний 

аграрний 

ліцей 

– https://www.facebook.com/profile.php?

id=100066771048825 

16 смт 

Березнегу

вате 

Березнегуватськ

ий професійний 

ліцей;                 

смт 

Березнегувате, 

вул. В.Букача, 85 

25.04.2023 Кургацька               

Ірина 

Олександрівна, 

тел. 0963678207, 

e-mail: 

litsey35@meta.ua 

Березнегув

атський 

професійни

й ліцей 

– https://www.facebook.com/groups/Bere

zPL 

 

17 с. 

Маринівк

а 

Маринівський 

професійний 

аграрний ліцей; 

с. Маринівка,  

вул. Симона 

Петлюри,8 

07.04.2023 Богданова                    

Алла 

Миколаївна,                   

тел. 0987601379,               

e-mail:      

mpal36@ukr.net 

Маринівсь

кий 

професійни

й аграрний 

ліцей 

– https://www.facebook.com/profile.php?

id=100034997361552 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066771048825
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066771048825
mailto:litsey35@meta.ua
https://www.facebook.com/groups/BerezPL
https://www.facebook.com/groups/BerezPL


18 смт 

Врадіївка 

Врадіївська 

філія 

Маринівського 

професійного 

аграрного ліцею; 

смт Врадіївка, 

вул. 

Миколаївська, 2 

21.03.2023 Узун                          

Віта Вікторівна,                 

тел. 0677157069, 

e-mail:       

vita.yzyn@gmail.

com 

 

Врадіївська 

філія 

Маринівсь

кого 

професійно

го 

аграрного 

ліцею 

– https://www.facebook.com/profile.php?

id=100074828570827 

 

19 смт 

Криве 

Озеро 

Кривоозерський 

професійний 

аграрний ліцей;  

смт 

Криве Озеро,                     

вул. 

Калантирська, 7 

14.04.2023 Лисиганич              

Інна 

Анатоліївна,                  

тел. 0961528954, 

e-mail: 

inna1063@ukr.ne

t 

Кривоозерс

ький 

професійни

й аграрний 

ліцей 

– https://www.facebook.com/profile.php?

id=100045486610551 

20 смт 

Арбузинк

а 

Арбузинський 

професійний 

аграрний ліцей; 

смт Арбузинка, 

вул. Шевченка 

217 

27.04.2023 Кривіцька   

Наталія 

Миколаївна,             

тел. (05132) 3 04 

20,                         

e-mail:       

krivickay2014@g

mail.com 

Арбузинськи

й 

професійний 

аграрний 

ліцей 

– https://www.facebook.com/arbuzunskyi

licey 

https://www.instagram.com/arbuzpal/ 

https://www.youtube.com/@arbuzpal/vi

deos 

21 смт 

Єланець 

Єланецький 

професійний 

аграрний ліцей;                     

смт Єланець, 

вул. Аграрна, 1 

30.03.2023 Спину                               

Олексій Іванович,                           

тел. 0680834168,          

e-mail:   

elanetc_licej@ukr.

net 

Єланецьки

й 

професійн

ий 

аграрний 

ліцей 

 

– ttps://www.facebook.com/elanetslicej 

22 смт Казанківський 06.04.2023 Баранюк Казанківсь – https://www.facebook.com/Kazankivski

mailto:vita.yzyn@gmail.com
mailto:vita.yzyn@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074828570827
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074828570827


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанка професійний 

аграрний ліцей;         

смт Казанка,  

вул. Молодіжна, 

5 

Людмила 

Георгіївна,                  

тел. 0992164233, 

e-mail:    

baranyuk. kpal@ 

gmail. com 

 

 

кий профе 

сійний 

аграрний 

ліцей 

yPAL 

23 с. 

Андріївка 

Професійно-

технічне 

училище                

№ 42;                        

с. Андріївка. 

вул. Перемоги 

17 

19.04.2023 Красун                                           

Тетяна 

Віталіївна,                      

тел. 0976551224,                 

e-mail:                   

tatanakrasun804

@gmail. com 

Професійн

о-технічне 

училище             

№ 42 

_ https://www.facebook.com/groups/1282

33372609395/permalink/356143349818

395/?sfnsn=mo&ref=share 

https://youtu.be/HAuz-fvnbKQ 

 

https://www.facebook.com/groups/128233372609395/permalink/356143349818395/?sfnsn=mo&ref=share
https://www.facebook.com/groups/128233372609395/permalink/356143349818395/?sfnsn=mo&ref=share
https://www.facebook.com/groups/128233372609395/permalink/356143349818395/?sfnsn=mo&ref=share


2 Таблиця №2 
 

Інші профорієнтаційні заходи у закладах професійної 

 (професійно-технічної) освіти Миколаївської області у період вступної кампанії 2023 року  
 

 

 

№ Обла

сть 

Назва 

населеного 

пункту 

Назва та адреса 

ЗП(ПТ)О 

Дата 

проведення  

Відповідальна 

особа від 

закладу, її 

контакти (номер 

телефону або ел. 

пошта) 

Місце 

проведення 

Посилання 

на онлайн- 

події   

Посилання на соціальні мережі 

закладу (інстаграм, фейсбук, тік-

ток)  

1 Мик

олаїв

ська 

м. 

Миколаїв 

Вище 

професійне 

училище 

суднобудування  

м. Миколаєва, 

вул. 

Айвазовського, 

6-А 

Березень, 

квітень, 

травень 

2023 року 

 

Лемещенко 

Тетяна 

Валеріївна, 

тел. 0992762999, 

e-mail: 

ltanysh@ukr.net 

Розміщенн

я 

профорієнт

аційних 

матеріалів 

на сайті 

закладу 

освіти, у 

соціальних 

мережах, 

участь у 

батьківськи

х зборах 

випускних 

класів 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

області, 

– https://www.facebook.com/profile.php

?id=100035782335433 

 

https://www.instagram.com/vpus.myk

olaiv/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

 

https://www.tiktok.com/@vpus_1?_t=

8a2CbjxveSM&_r=1 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035782335433
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035782335433
https://www.instagram.com/vpus.mykolaiv/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/vpus.mykolaiv/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.tiktok.com/@vpus_1?_t=8a2CbjxveSM&_r=1
https://www.tiktok.com/@vpus_1?_t=8a2CbjxveSM&_r=1


онлайн 

2 Миколаївський 

професійний 

суднобудівний 

ліцей імені 

Героя 

Радянського 

Союзу В.О. 

Гречишникова; 

м. Миколаїв, 

вул. 

Індустріальна,1 

02.01.2023-

06.01.2023, 

01.04.2023-

16.04.2023, 

17.04.2023-

21.04.2023, 

01.01.2023-

30.08.2023 

Севостьянова 

Анжеліка 

Валеріївна,             

тел. 0957085116, 

e-mail: 

mpslicey@gmail.

com 

Миколаївсь

кий 

професійни

й 

суднобудів

ний ліцей 

імені Героя 

Радянськог

о Союзу 

В.О. 

Гречишник

ова 

– https://www.facebook.com/profile.php

?id=100028979063850 

3 Миколаївський 

професійний  

промисловий 

ліцей; 

м. Миколаїв, вул. 

Вінграновського, 

62 

Січень-

серпень 

2023 року 

Петращук 

Олена 

Миколаївна, 

тел. 0939246389, 

e-mail: 

epetrashuk@gmai

l.com 

Сайт та 

соціальні 

мережі 

закладу 

освіти 

https://mppl.

mk.ua/ 

https://www.facebook.com/groups/917

072665365757 

 

https://www.instagram.com/mppl_10/?

igshid=ZDdkNTZiNTM%3D 

 

https://www.tiktok.com/@mppl_10?_t

=8a2EekcyjZO&_r=1 

 

https://www.facebook.com/groups/917072665365757
https://www.facebook.com/groups/917072665365757
https://www.instagram.com/mppl_10/?igshid=ZDdkNTZiNTM%3D
https://www.instagram.com/mppl_10/?igshid=ZDdkNTZiNTM%3D
https://www.tiktok.com/@mppl_10?_t=8a2EekcyjZO&_r=1
https://www.tiktok.com/@mppl_10?_t=8a2EekcyjZO&_r=1


4 Заклад 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

«Миколаївський 

центр 

професійної 

освіти»; 

м. Миколаїв,                      

 

вул. 

Айвазовського, 

15-Б 

Лютий-

червень 

2023 року 

 

 

 

Бондорос 

Валентина 

Олексіївна,                   

тел. 

(0512)633317, 

(0512)634469 

Розмариця                  

Ольга Олегівна,                     

тел. 0958772531 

Анісімова                    

Лілія 

Анатоліївна,    

тел. 0982473008 

 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти                

м. 

Миколаєва, 

Заклад 

професійно

ї 

(професійн

о-

технічної) 

освіти 

«Миколаїв

ський 

центр 

професійно

ї освіти» 

– http://www.facebook.com/MCPO.ua/ 

5 Державний 

навчальний 

заклад 

«Миколаївське 

вище 

професійне 

училище 

технологій та 

дизайну»;                  

м. Миколаїв, 

вул. 

Потьомкінська, 

37 

15.03.2023, 

15.04.2023, 

15.05.2023, 

15.06.2023 

Рожко                   

Ганна 

Володимирівна, 

тел. 0968483413,             

e-mail: 

dnz.mvputd@gm

ail.com, 

mvputd.abituriyen

t@gmail.com 

Онлайн Платформа 

Zoom за 

покликання

м      

https://cutt.ly/

c38hgxd     

Ідентифікато

р 

конференції: 

737 2013 

2180    Код 

доступу: 

i3uTwg 

http://vpu.mk.ua/ 

 

https://cutt.ly/o38pNvp 

 

https://cutt.ly/438aiDp 

 

https://cutt.ly/p38agMf 

 

https://t.me/dnzmvputd 

 

@user-vc9hj4pj9r 

https://cutt.ly/c38hgxd
https://cutt.ly/c38hgxd


6 м. 

Вознесенсь

к 

Вознесенський 

професійний 

ліцей;                  

м. Вознесенськ, 

вул. Київська, 

279 

Квітень-

червень 

2023 року 

Усенко 

Олена 

Андріївна,                   

тел. 0505023668,  

e-mail:           

vpl18@mtta.ua 

Вознесенсь

кий 

професійни

й ліцей 

– https://www.facebook.com/profile.php

?id=100075924783839 

 

7 Вознесенський 

професійний 

аграрний 

ліцей; 

м. Вознесенськ, 

вул. 

Танасчишина, 

20 

 

Січень-

червень 

2023 року 

Баланчук                   

Лілія Вікторівна, 

тел. 

(05134)32962,           

0505288769,                    

e-mail: 

vozpal@ukr.net 

Вознесенсь

кий 

професійни

й аграрний 

ліцей, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

області 

– https://www.facebook.com/VOZPAL 

8 м. 

Первомайс

ьк 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Первомайськи 

й професійний 

промисловий 

ліцей»; 

м. Первомайськ, 

Миколаївська 

обл., вул. 

Корабельна, 

20/2 

14.04.2023, 

21.04.2023 

Лящевський                

Юрій 

Олександрович, 

тел. 0683379920, 

e-mail:           

nik.pervompppl@

ukr.net 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Первомай

ськи 

й 

професійни

й 

промислов

ий ліцей» 

– http://prpl.mk.ua/ 

Травень 

2023 року 

Шевченко 

Олександр 

Петрович, 

тел. 0664561045 

Травень 

2023 року 

Величко                

Ірина 

Михайлівна, 

Заклади 

загальної 

середньої 

– 



тел. 0666550301 освіти 

області 

Червень-

серпень 

2023 року 

Величко              

Ірина 

Михайлівна, 

тел. 0666550301 

Робота з 

ЗМІ: 

радіомовле

ння 

- 

Квітень 

2023 року 

Жувагіна          

Тетяна 

Борисівна, 

тел. 0961512351 

Редакція 

газети 

«Всесвіт» 

– 

Травень-

липень 

2023 року 

Лісовець     

Віталій 

Вячеславович, 

тел. 0968017985 

Facebook Онланй https://m.facebook.com/story.php?stor

y_fbid=pfbid0bztD67xRhTbqeZU6SC

CDSRxpq5DEmyeVqkZfHbFypo6uyC

EUdG3i9DHnXMAcRmaVl&id=1000

13957118924&sfnsn=mo 

9 м. 

Южноукра

їнськ 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Южноукраїнськ

ий професійний 

ліцей»; м. 

Южноукраїнськ, 

пр. Незалежності, 

37 

22.02.2023 Стебловська                  

Аліна 

Леонідівна,                      

тел. 0977145370,                  

e-mail: 

asteblovskaa8@g

mail.com 

 

Державний 

навчальний 

заклад 

«Южноукраї

нський 

професійний 

ліцей» 

– https://www.facebook.com/dnzyupl 

10 с. 

Надбузьке 

Надбузький 

професійний 

аграрний ліцей, 

с. Надбузьке, 

вул. 

П.Глазового, 18 

Квітень-

травень                  

2023 року 

Веремеєнко 

Юлія Андріївна, 

тел. 

(0974207197,               

e-mail:   

zastznvr18@gmai

l.com 

Надбузьки

й 

професійни

й аграрний 

ліцей 

– – 

11 м. Державний Квітень- Оришака               Баштанськ – https://www.facebook.com/groups/144

https://www.facebook.com/dnzyupl
mailto:zastznvr18@gmail.com
mailto:zastznvr18@gmail.com


Баштанка 

 

навчальний 

заклад 

«Баштанський 

професійний 

ліцей»;              

м. Баштанка,                     

вул. 

Промислова,    

буд. 17 

травень          

2023 року 

Тетяна 

Олексіївна,               

тел. 0974310544, 

e-mail:  

orishaka.749811

@ukr.net 

а районна 

філія 

Миколаївсь

кого 

обласного 

центру 

зайнятості, 

КЗ 

«Баштансь

ка публічна 

бібліотека» 

9741128522586/?ref=share_group_lin

k 

12 смт 

Березнегув

ате 

Березнегуватськ

ий професійний 

ліцей;                 

смт 

Березнегувате, 

вул. В.Букача, 

85 

 

20-24  

березня                

2023 року 

15-19 травня 

2023 року 

Кургацька               

Ірина 

Олександрівна, 

тел. 0963678207, 

e-mail: 

litsey35@meta.ua 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти смт 

Березнегув

атого 

_ https://www.facebook.com/groups/Ber

ezPL 

 

13 с. 

Маринівка 

Маринівський 

професійний 

аграрний ліцей; 

с. Маринівка,  

вул. Симона 

Петлюри,8 

 

Лютий-

травень                 

2023 року 

 

 

Березень-

квітень                

2023 року 

Кирпенко               

Наталя 

Анатоліївна,              

тел. 0961122312,                

e-mail: 

mpal36@ukr.net 

Богданова                  

Алла 

Миколаївна,                           

e-mail: 

mpal36@ukr.net 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Первомайс

ького 

району 

 

_ 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php

?id=100034997361552 

Радіо «Голта» 

 

https://www.facebook.com/groups/BerezPL
https://www.facebook.com/groups/BerezPL
mailto:mpal36@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034997361552
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034997361552


14 смт 

Врадіївка 

Врадіївська 

філія 

Маринівського 

професійного 

аграрного 

ліцею;                        

смт Врадіївка, 

вул. 

Миколаївська, 2 

 

Протягом 

2023 року 

Блідар                       

Аліна 

Анатолівна,              

тел. 0674279271 

Бабич                        

Наталія 

Олексіївна,                 

тел. 0988051529 

Кудринська Інна 

Миколаївна,                 

тел. 0971965939 

Онлайн _ https://www.facebook.com/100014475

101139/videos/958494891466656 

https://www.facebook.com/100014475

101139/videos/277012657869310, 

https://www.instagram.com/tv/CeJvhIb

j2kr/?igshid=OTJlNzQ0NWM= 

https://www.instagram.com/p/CeLF1h

ZjGTyH-f441d12BZDltxoN652dSb-

7Jw0/?igshid=OTJlNzQ0NWM= 

 

 

15 смт Криве 

Озеро 

 

Кривоозерський 

професійний 

аграрний ліцей;  

смт Криве 

Озеро,                  

вул. 

Калантирська, 7 

27.02.2023-

03.03.23 

Лисиганич                   

Інна 

Анатоліївна, 

тел. 0961528954, 

e-mail: 

inna1063@ukr.ne

t 

Онлайн _ https://www.facebook.com/profile.php

?id=100045486610551 

16 28.04.23 Районна 

газета 

«Кривоозе

рщина» 

(стаття) 

_ 

17 

https://www.facebook.com/100014475101139/videos/958494891466656
https://www.facebook.com/100014475101139/videos/958494891466656
https://www.facebook.com/100014475101139/videos/277012657869310
https://www.facebook.com/100014475101139/videos/277012657869310
https://www.instagram.com/tv/CeJvhIbj2kr/?igshid=OTJlNzQ0NWM
https://www.instagram.com/tv/CeJvhIbj2kr/?igshid=OTJlNzQ0NWM
https://www.instagram.com/p/CeLF1hZjGTyH-f441d12BZDltxoN652dSb-7Jw0/?igshid=OTJlNzQ0NWM
https://www.instagram.com/p/CeLF1hZjGTyH-f441d12BZDltxoN652dSb-7Jw0/?igshid=OTJlNzQ0NWM
https://www.instagram.com/p/CeLF1hZjGTyH-f441d12BZDltxoN652dSb-7Jw0/?igshid=OTJlNzQ0NWM


18 смт 

Арбузинка 

Арбузинський 

професійний 

аграрний ліцей;                

смт Арбузинка, 

вул. Шевченка 

217 

10.01.2023-

30.08.2023 

01.04.2023-

31.05.2023 

01.05.2023-

30.06.2023 

 

Кривіцька            

Наталія 

Миколаївна,                    

тел. (05132) 3 04 

20,                          

e-mail:         

krivickay2014@g

mail.com 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

області 

_ https://www.facebook.com/arbuzunsk

yilicey 

 

https://www.instagram.com/arbuzpal/   

https://www.youtube.com/@arbuzpal/

videos 

19 смт 

Єланець 

Єланецький 

професійний 

аграрний ліцей;                     

смт Єланець, 

вул. Аграрна, 1 

Протягом 

року 

Спину                               

Олексій Іванович,                           

тел. 0680834168,          

e-mail:   

elanetc_licej@ukr.

net 

Єланецьки

й 

професійн

ий 

аграрний 

ліцей, 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

області, 

ЦКД 

«Зоря» 

_ ttps://www.facebook.com/elanetslicej 

20 смт 

Казанка 

Казанківський 

профе сійний 

аграрний ліцей,        

смт Казанка,    

вул. Молодіжна, 

5 

03.03.2023,    

19.05.2023 

Баранюк                 

Людмила 

Георгіївна,                  

тел. 0992164233,                 

e-mail:                    

baranyuk. kpal@ 

gmail. com 

Казанківсь 

кий профе 

сійний 

аграрний 

ліцей 

_ https://www.facebook.com/Kazankivs

kiyPAL 

https://www.facebook.com/arbuzunskyilicey
https://www.facebook.com/arbuzunskyilicey
https://www.instagram.com/arbuzpal/
https://www.youtube.com/@arbuzpal/videos
https://www.youtube.com/@arbuzpal/videos


21 с. 

Андріївка 

Професійно-

технічне 

училище                

№ 42;                        

с. Андріївка. 

вул. Перемоги 

17 

24.04.2023 Красун Тетяна 

Віталіївна,                      

тел. 0976551224,                 

e-mail:                   

tatanakrasun804

@gmail. com 

Професійн

о-технічне 

училище             

№ 42 

_ https://www.facebook.com/groups/128

233372609395/permalink/3561433498

18395/?sfnsn=mo&ref=share 

https://youtu.be/HAuz-fvnbKQ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/128233372609395/permalink/356143349818395/?sfnsn=mo&ref=share
https://www.facebook.com/groups/128233372609395/permalink/356143349818395/?sfnsn=mo&ref=share
https://www.facebook.com/groups/128233372609395/permalink/356143349818395/?sfnsn=mo&ref=share

