
 

  



2  
      січень січень 15  

Основи охорони праці та      січень січень 30  

правове регулювання 
б/кв - 

 
0,24 

 січень січень 30 
160 

взаємовідносин у сільському 
  

січень січень 30       

господарстві      січень січень 30  

      січень лютий 25  

Основи охорони праці та      січень лютий 7  

правове регулювання б/кв -  0,24  січень лютий 15 37 

взаємовідносин у сфері послуг      січень лютий 15  

Основи психології та етики          

обслуговування відвідувачів у б/кв -  0,24  січень січень 15 15 

сфері послуг          

    Лютий     

   Професійно-технічна освіта    

Офісний службовець 
б/кв 30 

 
8,4 

 
25.02.2019 07.11.2019 15 15 

(бухгалтерія) 
  

         

Оператор котельні 3 роз 30  4,0  лютий червень 30 30 

Стропальник 3 роз 15  3,7  лютий травень 15 15 

   Курси цільового призначення    

Створення об’єктів та сцен 
б/кв - 

 
1,9 

 
21.02.2019 18.04.2019 15 15 

тривимірної графіки у 3DSMAX 
  

         

          

Основи розробки web-сайтів б/кв -  3  лютий травень 15 15 

Сучасні технології          
бухгалтерського обліку та 

б/кв - 
 

2,1 
 

27.02.2019 02.05.2019 15 15 
фінансової звітності 

  

         

(Павлоград)          
          

      лютий лютий 25  

      лютий лютий 25  

      лютий лютий 25  

      лютий лютий 25  

      лютий лютий 25  

Основи охорони праці та 
     лютий лютий 25  
     

лютий лютий 25 
 

правове регулювання 
      

б/кв - 
 

0,24 
 

лютий лютий 25 360 
взаємовідносин у сільському 

  
     

лютий лютий 20 
 

господарстві 
      
     

лютий лютий 20 
 

       

      лютий лютий 20  

      лютий лютий 10  

      лютий лютий 30  

      лютий лютий 30  

      лютий березень 30  

Основи охорони праці та      лютий березень 15  
правове регулювання б/кв - 

 
0,24 

    
30      

взаємовідносин у сфері послуг      лютий березень 15  
          

Дотримання безпечного 
     лютий лютий 15  
     

лютий лютий 10 
 

ведення робіт при 
      

б/кв - 
 

0,24 
 

лютий лютий 15 70 
обслуговуванні 

  
     

лютий лютий 15 
 

сільськогосподарської техніки 
      
     

лютий березень 15 
 

       

Основи психології та етики      лютий лютий 15  
обслуговування відвідувачів у б/кв - 

 
0,24 

    
40   

лютий лютий 25 сфері послуг       
          

    Березень     

   Професійно-технічна освіта    

Продавець продовольчих 
3 роз 24 

 
4,3 

 
13.03.2019 24.07.2019 12 12 

товарів 
  

         

Електрогазозварник 3 роз 30  7,4  20.03.2019 30.10.2019 15 15 
          

Касир (в банку) б/кв 25  8,1  06.05.2019 січень 2020 12 12 
          



3   
Курси цільового призначення 

Комп’ютеризація 

б/кв - 2,1 березень травень 20 20 
бухгалтерського обліку        
        

Користувач ПК: офісні 

б/кв - 2,1 березень травень 12 12 
технології та Інтернет        
        

Користувач ПК: офісні        
технології та Інтернет б/кв - 2,1 березень травень 15 15 

(Кам’янське)        
        

Сучасні технології організації 

б/кв - 1 березень квітень 15 15 
та ведення торгівлі (Кам'янське)        

        

Створення малого бізнесу:        
теоретичні основи та практичні б/кв - 0,48 березень березень 15 15 

аспекти        
        

Дотримання безпечного    березень березень 8  

ведення робіт та правове    березень березень 8  

регулювання взаємовідносин на б/кв - 0,24 березень березень 11 47 

підприємствах (установах,    березень березень 10  

організаціях)    березень квітень 10  

    березень березень 25  

    березень березень 25  

    березень березень 25  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

Основи охорони праці та 
   березень березень 27  
   

березень березень 27 
 

правове регулювання 
    

б/кв - 0,24 березень березень 27 957 
взаємовідносин у сільському    

березень березень 27 
 

господарстві 
    
   

березень березень 27 
 

     

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 27  

    березень березень 30  

    березень березень 30  

    березень березень 30  

    березень березень 30  

    березень березень 30  

    березень квітень 30  

Основи охорони праці та    березень березень 15  
правове регулювання б/кв - 0,24 

   
30    

взаємовідносин у сфері послуг    березень квітень 15  
        



4  

Дотримання безпечного      березень березень 7  
ведення робіт та правове 

         

     березень березень 7  

регулювання взаємовідносин в б/кв - 
 

0,24 
 

35   березень березень 7 
галузі транспорту та 

      

     березень березень 7  

складського господарства 
      

     березень березень 7  
       

      березень березень 15  

Дотримання безпечного      березень березень 15  

ведення робіт при 
б/кв - 

 
0,24 

 березень березень 15 
90 

обслуговуванні 
  

березень березень 15       

сільськогосподарської техніки      березень березень 15  

      березень березень 15  

Основи психології та етики      березень березень 15  

обслуговування відвідувачів у б/кв - 
 

0,24 
 

35      

  

березень квітень 20 сфері послуг       
          

Роботи у плодовому саду у 
б/кв - 

 
0,24 

 
березень березень 25 25 

весняний період 
  

         
          

    Квітень     

   Професійно-технічна освіта    

Манікюрник 2 роз 12  3,1  квітень серпень 12 12 

Молодша медична сестра з 
б/кв 15 

 
3,0 

 
квітень червень 15 15 

догляду за хворими 
  

         

    Перепідготовка    

Оператор з обробки інформації 
2 кат 15 

 
5,0 

 
квітень вересень 15 15 

та програмного забезпечення 
  

         

         

   Курси цільового призначення    

Дотримання безпечного      
квітень квітень 15 

 

ведення робіт та правове       
         

регулювання взаємовідносин на б/кв - 
 

0,24 
    

30      

підприємствах (установах,      квітень квітень 15  

організаціях) 
      

         
          

      квітень квітень 30  

Основи охорони праці та 
     квітень квітень 30  
     

квітень квітень 30 
 

правове регулювання 
      

б/кв - 
 

0,24 
 

квітень квітень 20 155 
взаємовідносин у сільському 

  
     

квітень квітень 20 
 

господарстві 
      
     

квітень квітень 15 
 

       

      квітень травень 10  

Основи охорони праці та          
правове регулювання б/кв -  0,24  квітень травень 15 15 

взаємовідносин у сфері послуг          
          

      квітень квітень 30  

Охорона праці та дотримання          
безпечного ведення робіт на 

б/кв - 
 

0,24 
 квітень квітень 30 

115 
підприємстві по виробництву 

     

         

цегли          

      квітень квітень 25  

      квітень травень 30  

Основи психології та етики 
     квітень квітень 15  
     

квітень квітень 20 
 

обслуговування відвідувачів у б/кв - 
 

0,24 
 

80   

квітень квітень 20 
сфері послуг 

      
     

квітень квітень 25 
 

       

Роботи у плодовому саду у 
б/кв - 

 
0,24 

 квітень квітень 25 
50 

весняний період 
  

квітень квітень 25       

    Травень     

   Професійно-технічна освіта    

Продавець непродовольчих 
3 роз 24 

 
4,2 

 
травень вересень 12 12 

товарів 
  

         
          

Стропальник 3 роз 15  3,7  травень серпень 15 15 
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Курси цільового призначення 

Комп’ютеризація 
б/кв - 

 
2,1 

 
травень липень 20 20 

бухгалтерського обліку 
  

         

Сучасні технології          

бухгалтерського обліку та 
б/кв - 

 
2,1 

 
20.05.2019 22.07.2019 15 15 

фінансової звітності 
  

         

(Павлоград)          

Основи розробки web-сайтів б/кв -  3  травень серпень 15 15 
          

Користувач ПК: офісні 
б/кв - 

 
2,1 

 
травень серпень 12 12 

технології та Інтернет 
  

         

Користувач ПК: офісні          

технології та Інтернет б/кв -  2,1  травень серпень 15 15 

(Кам’янське)          

Сучасні технології організації 
б/кв - 

 
1 

 
травень червень 15 15 

та ведення торгівлі (Кам'янське) 
  

         

          

Створення малого бізнесу:          

теоретичні основи та практичні б/кв -  0,48  травень травень 15 15 

аспекти          

Основи охорони праці та          
правове регулювання б/кв -  0,24  травень червень 15 15 

взаємовідносин у сфері послуг          
          

Охорона праці та дотримання 
     травень травень 30  
     

травень травень 25 
 

безпечного ведення робіт на 
      

б/кв - 
 

0,24 
 

травень травень 20 135 
підприємстві по виробництву 

  
     

травень травень 30 
 

цегли 
      
     

травень травень 30 
 

       

Основи психології та етики      травень травень 15  

обслуговування відвідувачів у б/кв -  0,24  травень травень 25 60 

сфері послуг      травень травень 20  

Роботи у плодовому саду у 
б/кв - 

 
0,24 

 
травень травень 25 25 

весняний період 
  

         

    Червень     

   Професійно-технічна освіта    

Контролер-касир 3 кат 15  4,3  червень жовтень 15 15 

Оператор котельні 3 роз 30  4,0  червень жовтень 30 30 

   Курси цільового призначення    

Основи охорони праці та          
правове регулювання б/кв -  0,24  червень червень 15 15 

взаємовідносин у сфері послуг          
          

    Липень     

   Професійно-технічна освіта    

Продавець продовольчих 
3 роз 24 

 
4,3 

 
липень листопад 12 12 

товарів 
  

         

Електрогазозварник 3 роз 30  7,4  липень лютий 2020 15 15 

Молодша медична сестра з 
б/кв 15 

 
3,0 

 
липень вересень 12 12 

догляду за хворими 
  

         

   Курси цільового призначення    

Комп’ютеризація 
б/кв - 

 
2,1 

 
липень вересень 20 20 

бухгалтерського обліку 
  

         

Створення об’єктів та сцен 
б/кв - 

 
1,9 

 
липень вересень 15 15 

тривимірної графіки у 3DSMAX 
  

         

          

Створення малого бізнесу:          

теоретичні основи та практичні б/кв -  0,48  липень липень 15 15 

аспекти          
          

Основи охорони праці та          
правове регулювання б/кв -  0,24  липень серпень 10 10 

взаємовідносин у сфері послуг          
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Серпень  

Професійно-технічна освіта 

Манікюрник 2 роз 12  3,1  серпень листопад 12 12 

Стропальник 3 роз 15  3,7  серпень листопад 15 15 

Офісний службовець 
б/кв 30 

 
8,4 

 
серпень квітень 2020 15 15 

(бухгалтерія) 
  

         

   Курси цільового призначення    

Комп’ютеризація          

бухгалтерського обліку б/кв -  2,1  серпень жовтень 15 15 

(Кам’янське)          

Основи розробки web-сайтів б/кв -  3  серпень листопад 15 15 

Основи охорони праці та          

правове регулювання 
б/кв - 

 
0,24 

 
серпень серпень 15 15 

взаємовідносин у сільському 
  

         

господарстві          

Сучасні технології організації 
     серпень серпень 10  
     

серпень серпень 10 
 

харчування у навчальному б/кв - 
 

0,24 
 

40   

серпень серпень 10 
закладі 

      
     

серпень серпень 10 
 

       

Основи охорони праці та      серпень серпень 15  

правове регулювання б/кв -  0,24  серпень вересень 15 45 

взаємовідносин у сфері послуг      серпень вересень 15  

    Вересень     

   Професійно-технічна освіта    

Продавець непродовольчих 
3 роз 24 

 
4,2 

 
вересень січень 2020 12 12 

товарів 
  

         

Касир (в банку) б/кв 25  8,1  вересень червень 2020 13 13 

    Перепідготовка    

Оператор з обробки інформації 
2 кат 15 

 
5,0 

 
вересень березень 2020 15 15 

та програмного забезпечення 
  

         

         

   Курси цільового призначення    

Комп’ютеризація 
б/кв - 

 
2,1 

 
вересень листопад 20 20 

бухгалтерського обліку 
  

         

Користувач ПК: офісні 
б/кв - 

 
2,1 

 
вересень листопад 12 12 

технології та Інтернет 
  

         

Створення малого бізнесу:          

теоретичні основи та практичні б/кв -  0,48  вересень вересень 15 15 

аспекти          

Основи охорони праці та      вересень вересень 15  

правове регулювання б/кв - 
 

0,24 
 

30      

  

вересень жовтень 15 взаємовідносин у сфері послуг       
          

      вересень вересень 10  

Дотримання безпечних умов 
     вересень вересень 10  
     

вересень вересень 10 
 

праці при виконанні робіт у б/кв -  0,24  60 
  

вересень вересень 10 
котельнях на твердому паливі 

      
     

вересень вересень 10 
 

       

      вересень вересень 10  

      вересень вересень 10  

      вересень вересень 10  

Дотримання безпечних умов 
     вересень вересень 10  
     

вересень вересень 10 
 

праці при виконанні робіт у       

б/кв - 
 

0,24 
 

вересень вересень 10 110 
котельнях на різних видах 

  
     

вересень вересень 15 
 

палива 
      

     

вересень вересень 15 
 

       

      вересень вересень 20  

      вересень жовтень 10  

    Жовтень     

   Професійно-технічна освіта    

Контролер-касир 3 кат 15  4,3  жовтень лютий 2020 15 15 

Продавець продовольчих 
3 роз 24 

 
4,3 

 
жовтень лютий 2020 12 12 

товарів 
  

         



 


