
Дорогі випускники! 
 

Ще зовсім трошки і  Ваші шкільні турботи, Ваше дитинство залишиться по 
заду. Ви закінчити школу і вступити в доросле життя. Одним з вирішальних 
завдань для Вас є правильний та вдалий вибір свого професійного шляху. 

 
Вибір професії – складне і відповідальне завдання. Ви вже, певно, 

обговорювали цю тему з батьками, друзями, вчителями. Але кожен з Вас має 
сам знайти правильну відповідь на питання «Ким бути?» 

 
Якщо Ваш вибір буде вдалим, Ви будете Відчувати себе щасливим, 

отримувати задоволення від своєї роботи та принесете користь людям. 
 
Не залишайте вибір майбутньої професії напризволяще. Обирайте професію 

свідомо, враховуючи свої здібності та можливість подальшого 
працевлаштування. 
 

Обираючи професію: 
- Ознайомтесь з інформацією про світ професій та оберіть сферу 

діяльності, яка Вас найбільше цікавить; 

- Вивчить самого себе, складіть уявлення про свої зацікавлення, здібності, 
нахили; 

- З’ясуйте, чи відповідає стан Вашого здоров’я вимогам обраної професії; 

- Довідайтесь, де можна здобути професію відповідної кваліфікації; 

- Отримайте інформацію щодо попиту обраної Вами професії на ринку 
прнаці. 

 

Зробити вірний вибір  
означає знайти професію,  

яка: 
Вам подобається; 

 

Відповідає Вашим здібностям, 
Знанням, стану здоров’я; 

 

Має попит на ринку праці та 
Буде актуальною в майбутньому. 



Пропонуємо Вашій увазі інформацію про вищі та 

професійно-технічні навчальні заклади 

Кіровоградської області. 
 

м. Кіровоград 
 

1. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка 

м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 

 

2. Кіровоградський національний технічний університет 

м. Кіровоград, проспект Університетський 8 
 

3. Приватний вищий навчальний заклад «Кіровоградський інститут 

регіонального управління та економіки» 

м. Кіровоград, вул. Полтавська, 40 

 

4. Кіровоградський інститут комерції 

м. Кіровоград, вул. Башкірська, 2а 

 

5. Приватний вищий навчальний заклад «Соціально-педагогічний інститут 

«Педакадемія» 

м. Кіровоград, вул. Шевченка 32/34 

 

6. Кіровоградський комерційний технікум 

м. Кіровоград, вул. Василини, 5 

 

7. Кіровоградський медичний коледж  імені Є. Й. Мухіна 

м. Кіровоград, прос. Комуністичний,16 
 

8. Кіровоградський кібернетико-технічний коледж 

м. Кіровоград, вул. Дворова, 41/26 

 

9. Кіровоградський коледж економіки і права імені М. П. Спая 

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 13 

 

10. Кіровоградське музичне училище 

м. Кіровоград, вул. Маланюка, 4 

 

11. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету 

м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1 

 

12.Кіровоградський машинобудівельний коледж Кіровоградського 

національного технічного університету 

м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 6 

 



13. Кіровоградський інститут розвитку людини вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

м. Кіровоград, вул. Покровська, 73 

 

14. Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу            О. 

С. Єгорова 

м. Кіровоград, вул. Червонозорівська, 21-А 

 

15. Кіровоградське вище професійне училище №4 

м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 6/5 

 

16. Професійно-технічне училище №8 

м. Кіровоград, вул. Волкова, 15 

 

17. Вище професійне училище №9 

м. Кіровоград, вул. Шатіло, 4 

 

18. Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування 

м. Кіровоград, вул. Гоголя, 79 

 

19. Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг 

м. Кіровоград, вул. Декабристів, 26 

20. ДВНЗ «Кіровоградський  Будівельний Коледж»                                  

 м. Кіровоград  пл. Дружби Народів, 2               
 

м. Олександрія 
1. Державний вищий навчальний заклад «Олександрійський політехнічний 

коледж»                             

м. Олександрія, проспект Леніна, 62 

2. Комунальний вищий навчальний заклад « Олександрійське училище 

культури»                  

м. Олександрія, вул. Діброви, 47 

3. Олександрійське медичне училище                          

м. Олександрія, вул. Першотравнева, 31 

4. Комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський педагогічний 

коледж імені В. О. Сухомлинського                                 

м. Олександрія, вул. Будівельників, 1 

5. Професійно-технічне училище №7                 

м. Олександрія, вул. Нагірна, 104 

6. Професійно-технічне училище №17                 

м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграду, 25 

7. Професійно-технічне училище №33                 

м. Олександрія, Користівське шосе, 6 
 



Новомиргородський район, смт. Капітанівка 
1. Капітанівський професійний ліцей переробної промисловості                    

смт. Капітанівка, вул. Урицького, 2 
 

м. Мала Виска 
1. Професійно-технічне училище №16                 

м. Мала виска, вул. Шевченка, 56/1 
 

 

м. Ульянівка 
1. Професійно-технічне училище №11                                 

м. Ульянівка, вул. Гагаріна, 15 

 

м. Гайворон 
1. Гайворонський машинобудівельний технікум                             

м. Гайворон, вул. Карла Маркса, 94 

2. Гайворонський професійний аграрний ліцей                                

м. Гайворон, вул. Чапаєва, 14 
 

м. Голованівськ 
1. Професійно-технічне училище №38                                 

м. Голованівськ, вул. Маяковського, 2 

 

смт. Новгородка 
1. Професійно-технічне училище №36                                

смт. Новгородка, вул. Кірова, 44 

 

м. Новоукраїнка 
1. Професійно-технічне училище №40                                 

м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 147 
 

Добровеличківський р-н, с. Піщаний Брід 
1. Піщанобрідський професійний аграрний ліцей                                           

Добровелічківський р-н, с. Піщаний Брід, вул. Дзержинського, 1 

 

Новоархангельський р-н, с. Торговиця 
1. Професійно-технічне училище № 30                                 

с. Торговиця Новоархангельського району, вул. Сірка, 42 

 

смт. Олександрівка  
1. Філія Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування        

2. смт. Олександрівка, вул. Залізнична, 3 

 



м. Знам’янка 
1. Знам’янський професійний ліцей                                  

м. Знам’янка, пров. Свердлова,4 

2. Професійно-технічне училище № 12                                 

м. Знам’янка, вул. Р. Люксембург, 6 

 

м. Світловодськ 
1. Світловодський політехнічний коледж кіровоградського національного 

технічного університету                                    

м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15 

2. Професійно-технічне училище № 5                                 

м. Світловодськ, вул. Приморська, 12 

 

м. Бобринець 
1. Бобринецький технікум ім.. В. Порика Білоцерківського національного 

аграрного університету                                     

м. Бобринець, пров. Порика,4 

2. Професійно-технічне училище № 32                                 

м. Бобринець, вул. Дімітрова, 1 

 

 

 

Якщо у Вас виникли труднощі в реалізації перерахованих порад 

або Ви не знаєте, на що треба мобілізувати свої зусилля, щоб Ваша 

мрія стала реальністю, звертайтесь по допомогу до соціально-

психологічної служби Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату  І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради,                                                            

де соціальний педагог або психолог: 

 визначать за допомогою тестів Ваші здібності, нахили та 

зацікавлення; 

 нададуть інформацію про актуальні на ринку праці професії та 

вимоги, які вони ставлять до людини; 

 проінформують про можливі шляхи набуття професії, про 

умови прийому і навчання у професійних навчальних закладах. 


