
 



 

січень січень 30

січень січень 30

січень лютий 30

січень лютий 30

січень лютий 19

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 січень лютий 15 15

Створення об’єктів та сцен 

тривимірної графіки у 

3DSMAX

б/кв - 1,9 20.01.2020 16.03.2020 15 15

Сучасні технології 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

(Павлоград)

б/кв - 2,1 14.11.2019 17.01.2020 10 10

січень січень 25

січень січень 25

січень січень 30

січень січень 25

січень січень 25

Всього за розділом: 309 309

Лютий

Професійно-технічна освіта

Манікюрник 2 роз 12 3,5 лютий червень 12 12

Оператор котельні 3 роз 30 4,2 лютий червень 30 30

Стропальник 3 роз 15 4,0 лютий травень 15 15

Всього за розділом: 57 57

Курси цільового призначення

Комп'ютеризація 

бухгалтерського обліку 

(Кам’янське)

б/кв - 2,1 лютий квітень 15 15

лютий лютий 15

лютий лютий 25

Основи розробки вебсайтів б/кв - 3,1 лютий червень 15 15

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства  (очно-

дистанційна форма 

навчання)

б/кв - 1,1 лютий березень 15 15

лютий лютий 30

лютий лютий 30

лютий березень 30

лютий березень 15

лютий березень 15

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 лютий березень 15 15

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий березень 25

Сучасні технології 

обслуговування 

сільськогосподарської 

техніки

б/кв - 0,24 200

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сільському господарстві

б/кв - 0,24 90

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 30

Технічне обслуговування та 

ремонт 

сільськогосподарської 

техніки та тракторів

б/кв - 0,24 80

Основи психології  та етики 

обслуговування відвідувачів 

у сфері послуг

б/кв - 0,24 40

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 49

Сучасні технології 

обслуговування 

сільськогосподарської 

техніки

б/кв - 0,24 50

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сільському господарстві

б/кв - 0,24 90



 

 

Сучасні технології організації 

та ведення торгівлі 

(Кам'янське)

б/кв - 1,0 лютий березень 15 15

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий березень 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

лютий лютий 25

Всього за розділом: 660 660

Березень

Професійно-технічна освіта

Електрогазозварник 3 роз 30 7,4 березень жовтень 15 15

Молодша медична сестра з 

догляду за хворими
б/кв 15 3,0 березень червень 15 15

Всього за розділом: 30 30

Перепідготовка

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення

2 кат 15 5,2 березень серпень 15 15

Всього за розділом: 15 15

Курси цільового призначення

Комп’ютеризація 

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

березень березень 8

березень березень 8

березень березень 11

березень березень 10

березень квітень 10

березень березень 15

березень квітень 20

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства  (очно-

дистанційна форма 

навчання)

б/кв - 1,1 березень квітень 15 15

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства 

(Кам'янське)

б/кв - 2 березень травень 15 15

березень березень 30

березень березень 30

березень квітень 30

березень березень 15

березень березень 15

березень квітень 15

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 березень квітень 15 15

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 45

Сучасні технології 

обслуговування 

сільськогосподарської 

техніки

б/кв - 0,24 175

Основи психології  та етики 

обслуговування відвідувачів 

у сфері послуг

б/кв - 0,24 35

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сільському господарстві

б/кв - 0,24 90

Технічне обслуговування та 

ремонт 

сільськогосподарської 

техніки та тракторів

б/кв - 0,24 125

Організація безпечних робіт 

на підприємстві. Правові та 

організаційні аспекти.

б/кв - 0,24 47

Сучасні технології роботи в 

садовому господарстві
б/кв - 0,24 100



 

 

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

березень березень 25

Всього за розділом: 607 607

Квітень

Професійно-технічна освіта

Контролер-касир 3 кат 15 4,4 квітень вересень 15 15

Офісний  службовець 

(бухгалтерія)
б/кв 30 8,7 квітень грудень 15 15

Всього за розділом: 30 30

Курси цільового призначення

Користувач ПК: офісні 

технології та Інтернет
б/кв - 2,1 квітень липень 15 15

Користувач ПК: офісні 

технології та Інтернет 

(Кам’янське)

б/кв - 2,1 квітень липень 15 15

Організаційні та 

психологічні аспекти роботи 

педагогів закладів дошкільної 

освіти

б/кв - 0,24 квітень квітень 30 30

квітень квітень 15

квітень квітень 15

квітень квітень 15

квітень квітень 20

квітень квітень 20

квітень квітень 25

Основи роботи з 

растровими зображеннями в 

Adobe Photoshop

б/кв - 0,75 квітень квітень 15 15

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства  (очно-

дистанційна форма 

навчання)

б/кв - 1,1 квітень травень 15 15

квітень квітень 30

квітень квітень 30

квітень квітень 30

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 квітень травень 15 15

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 квітень травень 15 15

квітень квітень 25

квітень квітень 25

квітень квітень 25

квітень квітень 25

квітень квітень 25

Всього за розділом: 445 445

Травень 

Професійно-технічна освіта

Продавець продовольчих 

товарів
3 роз 24 5,0 травень вересень 12 12

Всього за розділом: 12 12

Технічне обслуговування та 

ремонт 

сільськогосподарської 

техніки та тракторів

б/кв - 0,24 125

Основи психології  та етики 

обслуговування відвідувачів 

у сфері послуг

б/кв - 0,24 80

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сільському господарстві

б/кв - 0,24 90

Технічне обслуговування та 

ремонт 

сільськогосподарської 

техніки та тракторів

б/кв - 0,24 150

Організація безпечних робіт 

на підприємстві. Правові та 

організаційні аспекти.

б/кв - 0,24 30



 

Курси цільового призначення

Комп’ютеризація 

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

травень травень 15

травень травень 25

травень травень 20

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства  (очно-

дистанційна форма 

навчання)

б/кв - 1,1 травень червень 15 15

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 травень червень 15 15

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 травень червень 15 15

Сучасні технології організації 

та ведення торгівлі 

(Кам'янське)

б/кв - 1 травень червень 15 15

Всього за розділом: 140 140

Червень

Професійно-технічна освіта

Електрогазозварник 3 роз 30 7,4 червень січень 2021 15 15

Касир (в банку) б/кв 25 8,5 червень лютий 2021 12 12

Манікюрник 2 роз 12 3,5 червень вересень 12 12

Молодша медична сестра з 

догляду за хворими
б/кв 15 3,0 червень вересень 15 15

Оператор котельні 3 роз 30 4,2 червень жовтень 30 30

Продавець непродовольчих 

товарів
3 роз 24 5,8 червень листопад 12 12

Всього за розділом: 96 96

Курси цільового призначення

Комп'ютеризація 

бухгалтерського обліку 

(Кам’янське)

б/кв - 2,1 червень серпень 15 15

Основи розробки вебсайтів б/кв - 3,1 червень вересень 15 15

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства  (очно-

дистанційна форма 

навчання)

б/кв - 1,1 червень серпень 15 15

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 червень червень 15 15

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 червень липень 15 15

Створення об’єктів та сцен 

тривимірної графіки у 

3DSMAX

б/кв - 1,9 червень серпень 15 15

Сучасні технології 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

(Павлоград)

б/кв - 2,1 червень серпень 15 15

Всього за розділом: 105 105

Липень

Курси цільового призначення

Комп’ютеризація 

бухгалтерського обліку
б/кв - 2,1 липень вересень 20 20

Користувач ПК: офісні 

технології та Інтернет
б/кв - 2,1 липень вересень 15 15

Основи психології  та етики 

обслуговування відвідувачів 

у сфері послуг

б/кв - 0,24 60



 

липень липень 30

липень липень 30

Організація та виконання 

робіт у котельнях на 

твердому паливі

б/кв - 0,24 липень липень 10 10

Основи роботи з 

растровими зображеннями в 

Adobe Photoshop

б/кв - 0,75 липень липень 15 15

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 липень серпень 10 10

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг (Кам'янське)

б/кв - 0,24 липень серпень 10 10

липень липень 30

липень липень 30

липень липень 30

липень липень 30

липень липень 30

липень липень 30

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 липень серпень 15 15

Всього за розділом: 335 335

Серпень

Професійно-технічна освіта

Продавець продовольчих 

товарів
3 роз 24 5,0 серпень січень 2021 12 12

Стропальник 3 роз 15 4,0 серпень листопад 15 15

Всього за розділом: 27 27

Перепідготовка

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення

2 кат 15 5,2 серпень січень 2021 15 15

Всього за розділом: 15 15

Курси цільового призначення

серпень серпень 30

серпень серпень 30

Організація та виконання 

робіт у котельнях на 

твердому паливі

б/кв - 0,24 серпень серпень 10 10

серпень серпень 30

серпень вересень 30

серпень серпень 30

серпень серпень 30

серпень серпень 30

серпень серпень 30

Спеціальне навчання 

операторів котелень з 

Правил охорони праці під 

час експлуатації обладнання, 

що працює під тиском та 

Правил безпеки системи 

газопостачання (Кам'янське)

б/кв - 0,19 120

Організація та виконання 

робіт у котельнях на різних 

видах палива

б/кв - 0,24 60

Спеціальне навчання 

операторів котелень з 

Правил охорони праці під 

час експлуатації обладнання, 

що працює під тиском та 

Правил безпеки системи 

газопостачання

б/кв - 0,19 60

Організація та виконання 

робіт у котельнях на різних 

видах палива

б/кв - 0,24 60

Спеціальне навчання 

операторів котелень з 

Правил охорони праці під 

час експлуатації обладнання, 

що працює під тиском та 

Правил безпеки системи 

газопостачання

б/кв - 0,19 180



 

серпень серпень 15

серпень вересень 15

серпень вересень 15

Всього за розділом: 295 295

Вересень

Професійно-технічна освіта

Контролер-касир 3 кат 15 4,4 вересень січень 2021 15 15

Манікюрник 2 роз 12 3,5 вересень грудень 12 12

Молодша медична сестра з 

догляду за хворими
б/кв 15 3,0 вересень грудень 15 15

Офісний  службовець 

(бухгалтерія)
б/кв 30 8,7 вересень травень 2021 15 15

Продавець непродовольчих 

товарів
3 роз 24 5,8 вересень

березень 

2021
12 12

Всього за розділом: 69 69

Курси цільового призначення

Основи роботи з 

растровими зображеннями в 

Adobe Photoshop

б/кв - 0,75 вересень жовтень 15 15

Основи розробки вебсайтів б/кв - 3,1 вересень грудень 15 15

вересень вересень 15

вересень жовтень 15

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 вересень жовтень 15 15

Сучасні технології організації 

та ведення торгівлі 

(Кам'янське)

б/кв - 1 вересень жовтень 15 15

Користувач ПК: офісні 

технології та Інтернет 

(Кам’янське)

б/кв - 2,1 вересень листопад 15 15

вересень вересень 30

вересень вересень 30

Організація та виконання 

робіт у котельнях на 

твердому паливі

б/кв - 0,24 вересень вересень 10 10

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства  (очно-

дистанційна форма 

навчання)

б/кв - 1,1 вересень жовтень 15 15

вересень вересень 30

вересень вересень 30

вересень вересень 30

вересень вересень 30

вересень вересень 30

вересень вересень 30

вересень жовтень 30

вересень жовтень 30

Всього за розділом: 430 430

Жовтень 

Професійно-технічна освіта

Електрогазозварник 3 роз 30 7,4 жовтень червень 2021 15 15

Всього за розділом: 15 15

Курси цільового призначення

Комп’ютеризація 

бухгалтерського обліку
б/кв - 2,1 жовтень грудень 20 20

Комп'ютеризація 

бухгалтерського обліку 

(Кам’янське)

б/кв - 2,1 жовтень грудень 15 15

Спеціальне навчання 

операторів котелень з 

Правил охорони праці під 

час експлуатації обладнання, 

що працює під тиском та 

Правил безпеки системи 

газопостачання

б/кв - 0,19 240

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 30

Організація та виконання 

робіт у котельнях на різних 

видах палива

б/кв - 0,24 60

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 45



 

Користувач ПК: офісні 

технології та Інтернет
б/кв - 2,1 жовтень грудень 15 15

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства  (очно-

дистанційна форма 

навчання)

б/кв - 1,1 жовтень листопад 15 15

жовтень листопад 15

жовтень листопад 15

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 жовтень листопад 15 15

Сучасні технології організації 

безпечного функціонування 

підприємств 

теплопостачання

б/кв - 0,24 жовтень жовтень 20 20

Всього за розділом: 130 130

Листопад

Професійно-технічна освіта

Касир (в банку) б/кв 25 8,5 листопад липень 2021 13 13

Продавець продовольчих 

товарів
3 роз 24 5,0 листопад квітень 2021 12 12

Всього за розділом: 25 25

Курси цільового призначення

Користувач ПК: офісні 

технології та Інтернет 

(Кам’янське)

б/кв - 2,1 листопад січень 2021 15 15

Офіс-менеджмент з 

основами діловодства  (очно-

дистанційна форма 

навчання)

б/кв - 1,1 листопад грудень 15 15

листопад грудень 15

листопад грудень 15

Створення малого бізнесу: 

теоретичні основи та 

практичні аспекти

б/кв - 0,5 листопад грудень 15 15

Створення об’єктів та сцен 

тривимірної графіки у 

3DSMAX

б/кв - 1,9 листопад січень 2021 15 15

Сучасні технології 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

(Павлоград)

б/кв - 2,1 листопад січень 2021 15 15

Всього за розділом: 105 105

Грудень

Професійно-технічна освіта

Манікюрник 2 роз 12 3,5 грудень
березень 

2021
12 12

Молодша медична сестра з 

догляду за хворими
б/кв 15 3,0 грудень

березень 

2021
15 15

Продавець непродовольчих 

товарів
3 роз 24 5,8 грудень травень 2021 12 12

Всього за розділом: 39 39

Курси цільового призначення

Комп’ютеризація 

бухгалтерського обліку
б/кв - 2,1 грудень лютий 2021 20 20

Основи роботи з 

растровими зображеннями в 

Adobe Photoshop

б/кв - 0,75 грудень січень 2021 15 15

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 30

Правові та організаційні 

аспекти взаємовідносин у 

сфері послуг

б/кв - 0,24 30



 


