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Додаток 1 

До наказу Міністерства освіти і науки України 

            від «04» квітня 2018 р. № 320   

 
 

Перелік робітничих професій 

для розроблення СП(ПТ)О в 2018 році 

 

№ 

з/п 

Назва професії Код 

професії 

1.  Адміністратор 4222 

2.  Адміністратор (господар) залу 4222 

3.  В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 7242 

4.  В’язальник трикотажних виробів та полотна 8262 

5.  Вальцювальник стану холодного прокату труб 8124 

6.  Виробник м'ясних напівфабрикатів 7411 

7.  Візажист 5141 

8.  Візажист-стиліст 5141 

9.  Водій автотранспортних засобів 8322 

10.  Касир торговельного залу 4211 

11.  Килимар 7432 

12.  Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) 8211 

13.  Контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні роботи) 7223 

14.  Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 8229 

15.  Лісоруб 6141 

16.  Майстер ресторанного обслуговування 5129 

17.  Манікюрник 5141 

18.  Матрос (2,1 класу) 8340 

19.  Машиніст дорожньо-будівельних машин 8414 

20.  Машиніст землерийно-будівельних машин 8339 

21.  Машиніст підіймально-транспортних машин 8339 

22.  Молодша медична сестра з догляду за хворими 5131 

23.  Монтажник систем утеплення будівель 7129 

24.  Муляр 7122 

25.  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4121 

26.  Озеленювач 6113 

27.  Оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення   

фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів ) 

8275 

28.  Оператор поста керування станом холодного прокату 8122 

29.  Оператор телекомунікаційних послуг 4229 

30.  Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 5312 

31.  Офіс-адміністратор  4222 

32.  Педикюрник 5141 
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№ 

з/п 

Назва професії Код 

професії 

33.  Пекар 7412 

34.  Провідник пасажирського вагона 5112 

35.  Продавець непродовольчих товарів 5220 

36.  Продавець продовольчих товарів 5220 

37.  Реставратор пам’яток дерев’яної архітектури 7124 

38.  Рихтувальник кузовів 7213 

39.  Різьбяр по дереву та бересту 7331 

40.  Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115 

41.  Складальник корпусів металевих суден 8284 

42.  Слюсар з механоскладальних робіт 7233 

43.  Слюсар-інструментальник 7222 

44.  Тістороб 7412 

45.  Фотограф (фотороботи) 7344 

46.  Ювелір-монтувальник 7313 

 

 

 

 

Директор департаменту                                                               М. С. Кучинський 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від «04»  квітня 2018 р. №  320 

 

Склад робочих груп з розроблення СП(ПТ)О в 2018 році 
№ 

з/п 
Професія 

Код 

професії 
Склад робочої групи 

1.  Адміністратор 4222 Шевчук Л. І. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Загіка О. О. – директор ВПУ № 25 м. Хмельницького; 

Веремьєва Л. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого 

професійного училища № 25 м. Хмельницького; 

Пріт І. С. – керуючий Хмельницьким центральним відділенням ПАТ КБ «Приватбанк»; 

Стрельбіцька Н. І. – директор ПП «Нікатур»; 

Кирилюк І. М. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 

2.  Адміністратор 

(господар) залу 

4222 Самойленко Н. Ю. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Сумській області; 

Лазарєва Т. Ф. – директор ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»; 

Конєва Л. А. – методист ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»; 

Максименко Т.О. – приватний підприємець, кафе «Макс»; 

Єрохова О. М. – приватний підприємець, клуб «Чорна кава»; 

Темченко О. В. – методист Навчально-методичного центру ПТО у Сумській області 

3.  В’язальник 

схемних 

джгутів, кабелів 

та шнурів 

7242 Слюсарєва О. В. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Закарпатській області; 

Мельничук В. М. – директор Вищого професійного училища № 3 м. Мукачева;  

Фальч В. І. – викладач Вищого професійного училища № 3 м. Мукачева; 

Піняшко О. П. – начальник відділу кадрів ПАТ Мукачівського заводу «Точприлад»; 

Фехтел К. О. – начальник виробництва ПАТ Мукачівського заводу «Точприлад»; 

Вайда С. В. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Закарпатській області 
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№ 

з/п 
Професія 

Код 

професії 
Склад робочої групи 

4.  В’язальник 

трикотажних 

виробів та 

полотна 

8262 Парфенюк З. І. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Волинській області; 

Завацька О. Є. – директор Луцького центру професійно-технічної освіти; 

Теребенець Л. М. – майстер виробничого навчання, викладач Луцького центру професійно-

технічної освіти; 

Пилипюк Т. Л. – директор СГПП «Амур»; 

Гунчак Н. В. – директор ПП «Дамське щастя»; 

Семенюк І. Б. – заступник директора Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Волинській області 

5.  Вальцювальник 

стану холодного 

прокату труб 

8124 Василиненко В. М. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Дніпропетровській області; 

Шепотько О. В. –  директор ДПТНЗ «Нікопольський центр професійної освіти»; 

Есаулко О. О. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ 

«Нікопольський центр професійної освіти»; 

Лаврентьєва О. І. –  спеціаліст з організаційного розвитку та забезпечення персоналом ПАТ 

«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»; 

Скринник А. В. – старший майстер дільниці стана ХПТ ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН»; 

Безценна Т. М. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області 

6.  Виробник 

м'ясних 

напівфабрикатів 

7411 Стасеєва М. А. – директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Київській області; 

Сушко В. В. – в. о. директора ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових 

технологій та ресторанного сервісу»; 

Сабліна І. М. – заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач вищої 

категорії ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та 

ресторанного сервісу»; 

Табур С. І. – заступник генерального директора ТОВ «Фабрика кулінарна»; 

Ткач Ю. А. – головний технолог ТОВ «Фабрика кулінарна»; 
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№ 

з/п 
Професія 

Код 

професії 
Склад робочої групи 

Радзіховська Л. А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у Київській області 

7.  Візажист 5141 Шолудько А. П. – директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Кіровоградській області 

Снєжко Л. О. – директор ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» 

м. Кропивницький; 

Данеко В. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Кіровоградський 

професійний ліцей сфери послуг» м. Кропивницький; 

Аліфанова Н. С. – керівник Школи макіяжу м. Кропивницький, майстер візажу; 

Коваленко Т. Д. – директор ТОВ «Стиль», салон краси «Стиль»; 

Черемісова Т. М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти 

у Кіровоградській області 

8.  Візажист-стиліст 5141 Шолудько А. П. – директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Кіровоградській області; 

Снєжко Л. О. – директор ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» 

м. Кропивницький; 

Данеко В. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Кіровоградський 

професійний ліцей сфери послуг» м. Кропивницький; 

Шмулій О. А. – майстер візажу та стилістики ГО «Центр перукарів Кіровоградщини»; 

Ковальова А. С. – голова ГО «Центр перукарів Кіровоградщини»; 

Черемісова Т. М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти 

у Кіровоградській області 

9.  Водій 

автотранспортних 

засобів 

8322 Артюшенко В. І. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Луганській області; 

Левченко О. Я. – директор, викладач спецдисциплін Новоайдарського професійного 

аграрного ліцею; 

Пащук Ю. Г. – викладач спецдисциплін Білокуракинського професійного аграрного ліцею; 

Мальцев С. А. – викладач спецдисциплін ДПТНЗ «Сватівський професійний аграрний 

ліцей»; 
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№ 

з/п 
Професія 

Код 

професії 
Склад робочої групи 

Севрюк М. В. – викладач спецдисциплін ВП «Регіональний центр професійної освіти 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Рубіжанське відділення; 

Усов В. І. – директор Білокуракинського автотранспортного підприємства; 

Забудько Е. В. – заступник директора з виробництва приватного сільськогосподарського 

підприємства Новопсковського району «Рамус»; 

Лимар О. П. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Луганській області 

10.  Готувач 

живильних 

розчинів 

8278 Шевчук Л. І. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Селізар В.М. – директор ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького»; 

Вознюк І.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Вище професійне 

училище № 11 м. Хмельницького»; 

Міракін В. В. – директор ТОВ «Дубово-Агро»; 

Колесник О. Є. – керівник ФОП; 

Здоровецький В. М. – керівник ФОП; 

Стасюк М. П. – методист лабораторії професійної підготовки Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області 

11.  Касир 

торговельного 

залу 

4211 Чайка О. Л. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Полтавській області; 

Іщенко І. М. – директор Професійно-технічного училища № 50 м. Карлівки; 

Шевченко А. І. – методист Професійно-технічного училища № 50 м. Карлівки; 

Палій І. В.– начальник відділу кадрів ТОВ «Ланнівська МТС»; 

Курман М. Р. – керівник ТОВ «АТВ-маркет»; 

Бойко Н. В. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Полтавській області 

12.  Килимар 7432 Чайка О. Л. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Полтавській області; 

Бігун Н. В. – директор Решетилівського художнього професійного ліцею; 
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№ 

з/п 
Професія 

Код 

професії 
Склад робочої групи 

Кирпотіна Т. В. – майстер виробничого навчання Решетилівського художнього 

професійного ліцею; 

Колінченко С. О. – керівник майстерні художніх промислів «Соломія»; 

Довженко М. В. – головний художник майстерні художніх промислів «Соломія»; 

Бойко Н. В. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Полтавській області 

13.  Контролер 

верстатних та 

слюсарних робіт 

(верстатні 

роботи) 

7223 Паржницький О. В. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області; 

Олійник О. М. – директор ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; 

Шулепина Г. Ю. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Запорізьке 

машинобудівне вище професійне училище»; 

Кабатов В. Б. – директор міжнародного технічного центру АТ «Мотор Січ»; 

Барсукова А. А. – начальник відділу кадрів КП НВК «Іскра»; 

Тимченко Н. І. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області 

14.  Контролер 

верстатних та 

слюсарних робіт 

(слюсарні 

роботи) 

7223 Паржницький О. В. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області; 

Базь О. С. – директор ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»; 

Захаренко Г. С. – викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»; 

Кабатов В. Б. – директор міжнародного технічного центру АТ «Мотор Січ»; 

 Чернявський С. В. – начальник бюро технічного контролю АТ «Мотор Січ»; 

Тимченко Н. І. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області 

15.  Лаборант хіміко-

бактеріологічного 

аналізу 

8229 Шевчук Л. І. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Лісовський М. І. – директор Плужненського професійного аграрного ліцею; 

Прилепська І. Д. –заступник директора з навчально-виробничої роботи Плужненського 

професійного аграрного ліцею; 

Ткачук В. В. – начальник відділу Управління агропромислового розвитку; 
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№ 

з/п 
Професія 

Код 

професії 
Склад робочої групи 

Поліщук М. О. – директор КП «Ізяславводоканал»; 

Стасюк М. П. – методист лабораторії професійної підготовки Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області 

16.  Лісоруб 6141 Бадюк В. В. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області; 

Дем’янюк А. Я. – директор ДПТНЗ «Хмільницький аграрний ЦПТО»; 

Ковальчук В.М. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ 

«Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти»; 

Друм Т. П. – директор ВПУ № 41 м. Тульчин; 

Куца Л. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого професійного 

училища № 41 м. Тульчин; 

Гаращук А.І. – головний лісничий ДП «Хмільницьке лісове господарство»; 

Пантелейчук В. Д. – інженер лісозаготівель ДП «Тульчинське лісомисливське 

господарство»; 

Слічний Ю. О. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області 

17.  Майстер 

ресторанного 

обслуговування 

5129 Бобко В. М. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Львівській області; 

Рик О. М. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Львівській області; 

Балущак Г. Ф. – директор Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та 

ресторанного сервісу; 

Голяк О. Р. – старший майстер виробничого навчання Львівського професійного коледжу 

готельно-туристичного та ресторанного сервісу; 

Гасій А. Б. – директор ресторану «Таурус»; 

Івашків Б. І – директор ресторану «Супутник», заслужений працівник сфери послуг 

України; 

Рик О. М. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
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№ 

з/п 
Професія 

Код 

професії 
Склад робочої групи 

Львівській області 

18.  Манікюрник 5141 Самойленко Н. Ю . – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Сумській області; 

Лазарєва Т. Ф. – директор ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»; 

Конєва Л. А. – методист ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»; 

Овсієнко Л.І. – ПП ТОВ «Леді-Шик»; 

Губіна І.О. – ПП салон «Іннес»; 

Висоцька Ю. М. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області 

19.  Матрос 

(2,1 класу) 

8340 Лазарева Т. О. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Одеській області; 

Халупенко В. А. – перший заступник директора ТОВ «Навчальний центр фахівців 

морського транспорту»; 

Курганова Г. Д. – директор навчально-курсового комбінату ДП «Морський торговельний 

порт «Чорноморськ»; 

Грудінін В. В. – капітан ДП, викладач ТОВ «Навчальний центр фахівців морського 

транспорту»; 

Колєснік О. В. – капітан ДП, викладач ТОВ «Навчальний центр фахівців морського 

транспорту»; 

Кашуба Л. І. – заступник директора Навчально-методичного центру професійно- технічної 

освіти у Одеській області 

20.  Машиніст 

дорожньо-

будівельних 

машин 

8339 Натеса М. Г. – директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. 

Києві; 

Коваленко В. М. – директор ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Гергало В. П. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Міжрегіональне 
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№ 

з/п 
Професія 

Код 

професії 
Склад робочої групи 

вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Манукян О. Т. – заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Міжрегіональне 

вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Леген І. М. – директор ТОВ «Шляхобудівельне управління № 3»; 

Морозюк І. М. – викладач спецпредметів ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Ярошовець А. В. – майстер виробничого навчання ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне 

училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Аврамчук В. А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

м. Києві 

21.  Машиніст 

землерийно-

будівельних 

машин 

8339 Натеса М. Г. – директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м 

Києві; 

Коваленко В. М. – директор ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Гергало В. П. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Міжрегіональне 

вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Манукян О. Т. – заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Міжрегіональне 

вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Глуховченко Г. К. – заступник директора Державного підприємства «Ремонтно-будівельне 

управління МВС України»; 

Каневський С. Г. – директор Комунального підприємства «Шляхоексплуатаційне 

управління»; 

Аврамчук В. А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

м. Києві 

22.  Машиніст 

підіймально-

транспортних 

машин 

 

8339 Натеса М. Г. – директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

м. Києві; 

Коваленко В.М. – директор ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Гергало В. П. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Міжрегіональне 
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професії 
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вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Манукян О. Т. – заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Міжрегіональне 

вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

Глуховченко Г.К. – заступник директора Державного підприємства «Ремонтно-будівельне 

управління МВС України»; 

Каневський С. Г. – директор Комунального підприємства «Шляхоексплуатаційне 

управління»; 

Аврамчук В.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

м. Києві 

23.  Молодша 

медична сестра з 

догляду за 

хворими 

5131 Шаповалова Н. В. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Миколаївській області; 

Коваль Н. В. – в. о. директора ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Миколаїв»; 

Авраменко А. В. – майстер виробничого навчання ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. 

Миколаїв»; 

Дем'янов О. Є. – головний лікар Міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаєва; 

Криворучко Т.  В. – заступник головного лікаря з медсестринства Міської лікарні швидкої 

медичної допомоги м. Миколаєва; 

Лагутіна В. В. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Миколаївській області 

24.  Монтажник 

систем 

утеплення 

будівель 

7129 Васильчук В. А. – директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Житомирській області; 

Перелигін М. М. – директор Центру професійно-технічної освіти м. Житомира; 

Любченко Л. В. – заступник директора з  навчально-виробничої роботи Центру професійно-

технічної освіти м. Житомира; 

Пастухов С. О. – директор приватного підприємства «Житомир-Атрпроект»; 

Герасимчук В. В. – директор ТОВ «АРТХАУС»; 

Лавренчук О. М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти 

у Житомирській області 
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Склад робочої групи 

25.  Муляр 7122 Гордійчук Л. Л. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Тернопільській області; 

Грищук І. М. – директор Тернопільського вищого професійного училища № 4 імені 

Михайла Паращука; 

Ковч І. Б. – викладач Тернопільського вищого професійного училища № 4 імені Михайла 

Паращука; 

Крушельницька Г. Я. – майстер виробничого навчання  ДПТНЗ «Тернопільське вище 

професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»; 

Сабат І. О. – головний інженер Товариства з ОВ «Добробуд»; 

Гринчишин І. М. – начальник ПМК-12 ТОВ «Тернопільбуд»; 

Тремба Г. І. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Тернопільській області 

26.  Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських 

даних 

4121 Шафоростов О. О. – директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти в Івано-Франківській області; 

Кішка Н. В. – директор Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею; 

Шулятицька З. М. – майстер виробничого навчання Івано-Франківського професійного 

політехнічного ліцею; 

Вульчин Р. Д. – директор Івано-Франківської обласної дирекції «Укргазбанку»; 

Головко О. Є. – начальник регіонального управління «Укрсиббанку»; 

Верховцев В. М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в 

Івано-Франківській області 

27.  Овочівник 6111 Шевчук Л. І. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Селізар В.М. – директор ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького»; 

Вознюк І.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Вище професійне 

училище №11 м. Хмельницького»; 

Міракін В. В. – директор ТОВ «Дубово-Агро»; 

Колесник О. Є. – керівник ФОП; 

Здоровецький В. М. – керівник ФОП; 
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Стасюк М. П. – методист лабораторії професійної підготовки Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області 

28.  Озеленювач 6113 Гріненко В. В. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Чернігівській області; 

Дубина Л. О. – директор ДПТНЗ «Сновське вище професійне училище лісового 

господарства»; 

Ананко В. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Сновське 

вище професійне училище лісового господарства»; 

Никончук В. І. – директор ДП «Корюківське лісове господарство»; 

Аніщенко С. М. – директор ДП «Городнянське лісове господарство»; 

Макієнко В. Г. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Чернігівській області 

29.  Оператор лінії у 

виробництві 

харчової 

продукції 

(перероблення 

фруктів, овочів, 

олієнасіння та 

горіхів) 

8275 Мартинюк Н. В. –  директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Черкаській області; 

Азізова А. М. – директор ДНЗ «Черкаське вище професійне училище»; 

Коломійчук Н. Г. – майстер виробничого навчання, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ 

«Черкаське вище професійне училище»;  

Хлівіцька Л. І. – майстер виробничого навчання, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ 

«Черкаське вище професійне училище»; 

Поплінська В.В. – начальник відділу кадрів, ТОВ «Пономар»; 

Кравченко С. В. – менеджер сертифікації та якості Черкаське ТОВ «Сучасні торговельні 

технології»; 

Бабенко С. Ф. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Черкаській області 

30.  Оператор поста 

керування станом 

холодного 

прокату 

8122 Гончаров Е. В. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Донецькій області; 

Єфименко О. С. – директор Маріупольського вищого металургійного професійного 

училища; 
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Бондар Т. В. – методист Маріупольського вищого металургійного професійного училища; 

Норка С. П. – експерт Управління навчання та розвитку персоналу ММКІ; 

Стефанець В.  Д. – старший майстер основної виробничої дільниці ЦХП ММКІ; 

Сержантова О. П. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Донецькій області 

31.  Оператор 

телекомунікацій-

них послуг 

4229 Натеса М. Г. – директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у      

м Києві; 

Петрович В. С. – директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою»; 

Чистякова Н. Г. – методист ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою»; 

Покровська О. П.– голова методичної комісії професій сфери зв’язку, викладач 

спецдисциплін; 

Гриценко Л. В. – начальник центру управління персоналом Київської філії                       

ПАТ «Укрпошта»; 

Пилипчук О. М. – менеджер з персоналу Київської філії ПАТ «Укрпошта»; 

Павлюк І. М. – заступник директора Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

32.  Оператор 

технологічного 

устаткування в 

спорудах 

захищеного 

ґрунту 

6113 Шевчук Л. І. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Селізар В.М. – директор ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького»; 

Вознюк І.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Вище професійне 

училище №11 м. Хмельницького»; 

Міракін В. В. – директор ТОВ «Дубово-Агро»; 

Колесник О. Є. – керівник ФОП; 

Здоровецький В. М. – керівник ФОП; 

Стасюк М. П. – методист лабораторії професійної підготовки Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області 
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33.  Оформлювач 

вітрин, 

приміщень та 

будівель 

5312 Шевчук Л. І. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Жухевич С. В. – методист лабораторії професійної підготовки Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області; 

Станіслав Г. В. – директор Хмельницького професійного ліцею; 

Ковальчук Т. А. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Хмельницького 

професійного ліцею; 

Мєдвєдєв Ю. Б. – директор рекламної агенція «Простір»;  

Верхняцький Є. В. – директор ПП «Приватна друкарня»; 

Жухевич С. В. – методист лабораторії професійної підготовки Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області 

34.  Офіс-

адміністратор  

4222 Натеса М. Г. – директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

м. Києві; 

Петрович В. С. – директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою»; 

Чистякова Н. Г. – методист ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою»; 

Покровська О. П. – голова методичної комісії професій сфери зв’язку, викладач; 

Погорєлов Ю. В. – генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю 

«Руєвіт»; 

Кузьміна Г. Ю. – директор товариства з обмеженою відповідальністю «Руєвіт»; 

Павлюк І. М. – заступник директора Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у м. Києві 

35.  Педикюрник 

 

5141 Самойленко Н. Ю – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області; 

Лазарєва Т. Ф. – директор ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»; 

Конєва Л. А. –  методист ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти; 
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Матьоха Ю. І. – ПП салон «Глорія»; 

Удовенко В.Г. –  ПП салон «Фея»; 

Висоцька Ю. М. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області 

36.  Пекар 7412 Бондарчук В. М. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Рівненській області; 

Рудик В. Л. – директор ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і 

торгівлі»; 

Борисюк Н. П. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Рівненське 

вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»; 

Коробка О. Ф. – директор ТДВ «Поліссяхліб»; 

Пясецький Є. Л. – керуючий ТзОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»; 

Рожкова О. Є.  – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Рівненській області 

37.  Провідник 

пасажирського 

вагона 

5112 Русланова Т. О. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Харківській області; 

Парака О.  А. – в. о. директора Харківського професійного ліцею залізничного транспорту; 

Ольховська В. В. – викладач Харківського професійного ліцею залізничного транспорту; 

Куропатенко О. М. – начальник служби приміських перевезень регіональної філії 

«Південна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця»; 

Бойко І. І. – заступник начальника служби кадрів та соціальної політики філії «Південна 

залізниця» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця»; 

Назарець З. О. – завідуюча лабораторією Науково-методичного центру професійно-

технічної освіти у Харківській області 

 

38.  Продавець 

непродовольчих 

товарів 

5220 Васильчук В. А. – директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Житомирській області; 

Градовський П. М. – директор ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»; 

Бовсунівська І. В. – директор ТОВ «ЕКО»; 
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Єфімова Н. О. – директор департаменту роздрібної торгівлі ТОВ ТК «Полісся-Продукт»; 

Загацька А. М. – начальник відділу організації професійного навчання безробітних 

Житомирського обласного центру зайнятості; 

Малінкіна Н. П. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Житомирській області 

39.  Продавець 

продовольчих 

товарів 

5220 Васильчук В. А. – директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Житомирській області; 

Градовський П. М. – директор ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне 

училище»; 

Бовсунівська І. В. – директор ТОВ «ЕКО»; 

Єфімова Н. О. – директор департаменту роздрібної торгівлі  ТОВ ТК «Полісся-Продукт»; 

Загацька А. М. – начальник відділу організації професійного навчання безробітних 

Житомирського обласного центру зайнятості; 

Нагаєвська І. О. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Житомирській області 

40.  Реставратор 

пам’яток 

дерев’яної 

архітектури 

7124 Шевчук Л. І. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Рущак М. Ю. – директор ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти»; 

Тітенок А.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Подільський 

центр професійно-технічної освіти»; 

Конюшенко О. П. – директор  БВ ТзОВ «Рокор»; 

Заєць О. С. – генеральний директор ПП ВКФ «Будмонтажсервіс»; 

Півторацька Н.В. – методист лабораторії професійної підготовки Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області 

41.  Рихтувальник 

кузовів 

7213 Русланова Т. О. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Харківській області; 

Кузнецов В.М. – директор ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних 

технологій Харківської області»; 
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Тишкевич П. А. –  старший майстер, викладач предметів професійно-теоретичної 

підготовки ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, 

комунального господарства, торгівлі та дизайну»; 

Іньяков В. А. – старший майстер, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки. 

ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг 

Харківської області»; 

Коваленко В. А. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Чугуївського 

професійного аграрного ліцею; 

Левенко С. В. – керівник АТП «Електропівденмонтаж»; 

Плескач Ю. О. – керівник Харківської вагонної дільниці філії «Пасажирська компанія» 

ПАТ «Укрзалізниця»; 

Назарова Т. С. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Харківській області 

42.  Різьбяр по 

дереву та 

бересту 

7331 Микитюк С. М. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області; 

Андрусяк В. Д. – директор Вищого професійного художнього училища №5 м. Чернівців; 

Дулеба Г.  М. – методист Вищого професійного художнього училища №5 м. Чернівців; 

Стеф’юк Р. Г. – директор Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства (в галузі 

деревообробки); 

Федорович Ф. К. – генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Авторембуд»; 

Кишлярук В.  В. – директор Товариства з обмеженою відповідальністю  «Арка-С», член 

національної спілки архітекторів України; 

Горбан Є. І. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Чернівецькій області 

43.  Секретар 

керівника 

(організації, 

4115 Ткаченко С. П. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Херсонській області; 

Лучко Н. І. – директор ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»; 
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підприємства, 
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Веремьєва Л. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ 

«Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»; 

Наумова Л. А. – начальник відділу кадрів МКП «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства міста Херсона»; 

Самойленко Л. В. – начальник відділу кадрів ТДВ «Херсонський електромеханічний завод»; 

Холявко Т. М. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Херсонській області 

44.  Складальник 

корпусів 

металевих суден 

8284 Ткаченко С. П. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Херсонській області; 

Новосад Ю. А. – директор  ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей»; 

Самойлова І. Г. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Херсонський 

професійний суднобудівний ліцей»; 

Маломан В. Ф. – директор Херсонського державного заводу «Палада»; 

Усенко О.А. – начальник відділу кадрів Херсонського державного заводу «Палада»; 

Кір'язова В. Л. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Херсонській області 

45.  Слюсар з 

механоскладаль-

них робіт 

7233 Паржницький О. В. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області; 

Олійник О. М. – директор ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; 

Шулепина Г. Ю . – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Запорізьке 

машинобудівне вище професійне училище»; 

Кабатов В. Б. – директор міжнародного технічного центру АТ «Мотор Січ»; 

Барсукова А. А. – начальник відділу кадрів КП НВК «Іскра»; 

Тимченко Н. І. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області 

46.  Слюсар-

інструментальник 

7222 Паржницький О. В. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області; 

Базь О. С. – директор ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»; 

Пеньков А. М. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Запорізьке 
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вище професійне училище «Моторобудівник»; 

Кабатов В. Б. – директор міжнародного технічного центру АТ «Мотор Січ»; 

Лозовий Ю. Є. – начальник бюро труда і заробітної плати цеху № 45 АТ «Мотор Січ»; 

Тимченко Н. І. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області 

47.  Тістороб 7412 Шевчук Л. І. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Царьова Є. С. – в. о. директора ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти 

сфери послуг»;  

Хомюк Г. І. –викладач ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери 

послуг»; 

Данилюк В.О. – технолог ПП Николюк М. С.; 

Романенко В. М. – директор ТОВ «ТД Хмельницькхліб»; 

Соленцова Г. М. – завідувач лабораторії професійної підготовки Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області 

48.  Фотограф 

(фотороботи) 

7344 Бадюк В. В. – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області; 

Дорош В. С. – директор ДНЗ «Вінницький центр професійно технічної освіти технологій та 

дизайну»; 

Осадчук Л. В. – заступник директора з Навчально-виробничої роботи ДНЗ «Вінницький 

центр професійно технічної освіти технологій та дизайну»; 

Захарчук О. В. – директор СПД «Захарчук»; 

Притула І. М. – директор ПП «Фотосервіс»; 

Слічний Ю. О. – методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області 

49.  Ювелір-

монтувальник 

7313 Натеса М. Г. – директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

м. Києві; 

Авраменко О. О. – директор ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 
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м. Києва»; 

Маленко О. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва»;  

Яковлева Г. С. – старший майстер ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 

м. Києва»; 

Корносенков В. Ю. – фізична особа-підприємець, ювелір; 

Мажаровський Г. І. – Президент Асоціації «Союз ювелірів України»; 

Вовченко Г. М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

м. Києві 

 

 

     Директор департаменту                                                                                                                                      М. С. Кучинський 


