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Назва професії
Розряд, клас, 

категорія
Ліцензійний 

обсяг
Строк 

навчання
Дата початку 

навчання

Дата 
завершення  

навчання

Чисельність 
слухачів в 
групі (осіб)

Загальна 
чисельність 

слухачів (осіб)
Правові  та організаційні 
аспекти  взаємовідносин  у 
сфрі послуг 

б/кв - 0,3 29.12.2021 05.01.2022 8 8

Правове регулювання 
взаємовідносин  
у  сільському господарстві з 
елементами охорони праці   

б/кв - 0,3 30.12.2021 06.01.2022 24 24

Всього за розділом: 256 256

Оператор котельні 3 роз 30 4,2 лютий червень 20 20
Всього за розділом: 20 20

лютий лютий 15

лютий лютий 15

лютий березень 10

лютий березень 15

Користувач ПК: офісні 
технології та Інтернет

б/кв - 2,1 лютий квітень 15 15

Цифровізація та 
комп’ютеризація  
бухгалтерського обліку

б/кв - 2,1 лютий квітень 13 13

Основи роботи з растровими 
зображеннями в Adobe 
Photoshop

б/кв - 0,75 лютий березень 15 15

Офіс-менеджмент з основами 
діловодства  

б/кв - 1 лютий березень 15 15

Цифровізація та 
товарознавство в організації 
та веденні торгівлі

б/кв - 1,0 лютий березень 15 15

Розпочни бізнес. Навички 
самозайнятості молоді (МОП)

б/кв - 0,5 лютий лютий 15 15

Школа фермерства 2.0. 
Агротехнічні роботи з 
вирощування зернових 
культур

б/кв - 0,24 лютий лютий 15 15

лютий лютий 10
лютий лютий 10
лютий лютий 10
лютий лютий 15
лютий лютий 15
лютий лютий 15
лютий лютий 20
лютий лютий 10
лютий лютий 10
лютий лютий 20
лютий лютий 15
лютий лютий 15
лютий лютий 20
лютий лютий 10
лютий лютий 10
лютий лютий 15
лютий лютий 15
лютий лютий 15
лютий лютий 10
лютий лютий 20
лютий лютий 10
лютий березень 10

Технології виконання весняно-
польових робіт у сільському 
господарстві 

б/кв - 0,24 40

б/кв - 0,24 90

Технології обробки ґрунту при 
вирощування овочів та 
зернових культур

б/кв - 0,24 55

- 0,24 40

Лютий

Ефективні комунікації та 
емоційна компетентність 
працівників у сфері послуг. 
Правові та організаційні 
аспекти

б/кв - 0,24 55

Професійно-технічна освіта

Курси цільового призначення

Агротехнології  вирощування 
плодів та ягід

б/кв

Технічне обслуговування та 
ремонт сільськогосподарської 
техніки та тракторів

б/кв - 0,24 75

Технології  вирощування 
сільськогосподарських 
культур з використанням 
сучасної сільгосптехніки



3

Назва професії
Розряд, клас, 

категорія
Ліцензійний 

обсяг
Строк 

навчання
Дата початку 

навчання

Дата 
завершення  

навчання

Чисельність 
слухачів в 
групі (осіб)

Загальна 
чисельність 

слухачів (осіб)

лютий лютий 25

лютий лютий 20

лютий лютий 20

лютий лютий 20

лютий лютий 20

лютий лютий 22
лютий березень 20
лютий березень 20
лютий березень 20
лютий березень 10
лютий березень 10
лютий березень 20
лютий березень 20
лютий березень 25
лютий березень 25
лютий лютий 25
лютий лютий 25
лютий лютий 25
лютий лютий 25
лютий березень 10
лютий березень 10
лютий березень 20
лютий березень 20
лютий лютий 20
лютий лютий 25
лютий лютий 20
лютий лютий 20
лютий березень 10
лютий березень 10
лютий березень 25
лютий лютий 20
лютий лютий 20
лютий лютий 20
лютий березень 10
лютий березень 25
лютий березень 10
лютий березень 10
лютий березень 20
лютий лютий 15
лютий лютий 15
лютий лютий 15
лютий березень 10
лютий березень 10
лютий березень 20

Школа фермерства 2.0. 
Агротехнічні роботи з 
вирощування зернових 
культур

б/кв - 0,24 лютий березень 15 15

лютий лютий 20
лютий лютий 10
лютий лютий 10
лютий лютий 10
лютий лютий 10
лютий березень 20
лютий березень 20
лютий березень 20

Технології виконання весняно-
польових робіт у сільському 
господарстві 

б/кв - 0,24 297

Агротехнічні роботи з 
вирощування зернових 
культур

б/кв - 0,24 120

Технології овочівництва 
відкритого та закритого 
ґрунту

б/кв - 0,24 135

Технології обробки ґрунту при 
вирощування овочів та 
зернових культур

б/кв - 0,24 85

Технології  вирощування 
сільськогосподарських 
культур з використанням 
сучасної сільгосптехніки

б/кв - 0,24 160

Обслуговування  
сільськогосподарської техніки  
в  агросфері

б/кв - 0,24 130
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Назва професії
Розряд, клас, 

категорія
Ліцензійний 

обсяг
Строк 

навчання
Дата початку 

навчання

Дата 
завершення  

навчання

Чисельність 
слухачів в 
групі (осіб)

Загальна 
чисельність 

слухачів (осіб)
лютий лютий 10
лютий лютий 15
лютий лютий 20
лютий лютий 10
лютий березень 10
лютий березень 15
лютий березень 15
лютий березень 15
лютий березень 20

Всього за розділом: 1530 1530

Стропальник 3 роз 15 4,0 березень червень 15 15

Молодша медична сестра 
(молодший медичний брат) з 
догляду за хворими

б/кв 15 3,0 березень червень 15 15

Продавець непродовольчих 
товарів

3 роз 24 5,8 березень вересень 12 12

Всього за розділом: 42 42

Цифровізація та 
комп’ютеризація  
бухгалтерського обліку

б/кв - 2,1 березень травень 15 15

Microsoft Excel та Google-
таблиці з нуля до PRO

б/кв - 1,5 березень травень 12 12

Створення об’єктів та сцен 
тривимірної графіки у 
3DSMAX

б/кв - 1,9 березень травень 14 14

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

Теоретичні  та практичні  
аспекти  складської діяльності

б/кв - 2,5 березень травень 15 15

березень березень 15

березень квітень 15

березень березень 20
березень березень 20
березень березень 10
березень березень 10

березень березень 15

березень квітень 15

Офіс-менеджмент з основами 
діловодства  

б/кв - 1 березень квітень 15 15

березень березень 25
березень березень 25
березень березень 25
березень березень 15
березень березень 15
березень березень 20
березень березень 20
березень квітень 20
березень квітень 20
березень квітень 20
березень квітень 20
березень квітень 25
березень квітень 25
березень квітень 25
березень квітень 15
березень квітень 15

Ефективні комунікації та 
емоційна компетентність 
працівників у сфері послуг. 
Правові та організаційні 
аспекти

б/кв - 0,24 30

Технічне обслуговування та 
ремонт сільськогосподарської 
техніки та тракторів

б/кв - 0,24 130

Професійно-технічна освіта

Курси цільового призначення

Березень

Технології обробки ґрунту при 
вирощування овочів та 
зернових культур

б/кв - 0,24 60

Психологічні аспекти та Soft 
Skills персоналу при 
обслуговуванні клієнтів

б/кв - 0,24 30

Технології виконання весняно-
польових робіт у сільському 
господарстві 

б/кв - 0,24 330
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Назва професії
Розряд, клас, 

категорія
Ліцензійний 

обсяг
Строк 

навчання
Дата початку 

навчання

Дата 
завершення  

навчання

Чисельність 
слухачів в 
групі (осіб)

Загальна 
чисельність 

слухачів (осіб)
березень березень 20

березень квітень 20

Створення малого бізнесу: 
теоретичні основи та 
практичні аспекти

б/кв - 0,5 березень березень 10 10

березень березень 20

березень березень 20

березень березень 20

березень квітень 20
березень квітень 20
березень квітень 20
березень квітень 10
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 10
березень березень 10
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 20
березень квітень 10
березень квітень 10
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 20
березень березень 20
березень квітень 10
березень квітень 10

Технології виконання весняно-
польових робіт у сільському 
господарстві 

б/кв - 0,24 березень квітень 20 20

Всього за розділом: 1076 1076

Манікюрник 2 роз 12 3,5 квітень липень 10 10
Всього за розділом: 10 10

Користувач ПК: офісні 
технології та Інтернет

б/кв - 2,1 квітень червень 15 15

Цифровізація та 
комп’ютеризація  
бухгалтерського обліку

б/кв - 2,1 квітень червень 13 13

Створення малого бізнесу: 
теоретичні основи та 
практичні аспекти

б/кв - 0,5 квітень травень 10 10

квітень квітень 15

квітень травень 15

Офіс-менеджмент з основами 
діловодства  

б/кв - 1,1 квітень травень 15 15

Технології виконання весняно-
польових робіт у сільському 
господарстві 

б/кв - 0,24 квітень квітень 20 20

Технології виконання весняно-
польових робіт у сільському 
господарстві 

б/кв - 0,24 квітень квітень 20 20

Агротехнології  вирощування 
плодів та ягід

б/кв - 0,24 40

Технології  вирощування 
сільськогосподарських 
культур з використанням 
сучасної сільгосптехніки

б/кв - 0,24 130

Технології овочівництва 
відкритого та закритого 
ґрунту

б/кв - 0,24 140

Квітень

Психологічні аспекти та Soft 
Skills персоналу при 
обслуговуванні клієнтів

б/кв - 0,24 30

Професійно-технічна освіта

Курси цільового призначення

Агротехнічні роботи з 
вирощування зернових 
культур

б/кв - 0,24 80

Технічне обслуговування та 
ремонт сільськогосподарської 
техніки та тракторів

б/кв - 0,24 120
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Назва професії
Розряд, клас, 

категорія
Ліцензійний 

обсяг
Строк 

навчання
Дата початку 

навчання

Дата 
завершення  

навчання

Чисельність 
слухачів в 
групі (осіб)

Загальна 
чисельність 

слухачів (осіб)

квітень квітень 8

квітень травень 10

квітень квітень 25
квітень квітень 25
квітень квітень 25
квітень травень 10
квітень травень 15

Всього за розділом: 241 241

Електрогазозварник 3 роз 30 7,5 травень січень 2023 15 15
Продавець продовольчих 
товарів

3 роз 24 5,0 травень вересень 12 12

Всього за розділом: 27 27

Оператор з обробки 
інформації та програмного 
забезпечення

2 кат 15 5,2 травень листопад 15 15

Всього за розділом: 15 15

Microsoft Excel та Google-
таблиці з нуля до PRO

б/кв - 1,5 травень липень 15 15

Ефективні комунікації та 
емоційна компетентність 
працівників у сфері послуг. 
Правові та організаційні 
аспекти

б/кв - 0,24 травень травень 15 15

Психологічні аспекти та Soft 
Skills персоналу при 
обслуговуванні клієнтів

б/кв - 0,24 травень травень 15 15

Технології виконання весняно-
польових робіт у сільському 
господарстві 

б/кв - 0,24 травень травень 11 11

Цифровізація та 
комп’ютеризація  
бухгалтерського обліку

б/кв - 2,1 травень липень 15 15

Розпочни бізнес. Навички 
самозайнятості молоді (МОП)

б/кв - 0,5 травень травень 15 15

Створення малого бізнесу: 
теоретичні основи та 
практичні аспекти

б/кв - 0,5 травень червень 10 10

травень травень 15

травень червень 15

травень травень 15
травень травень 15
травень червень 15
травень червень 15

Цифровізація та 
товарознавство в організації 
та веденні торгівлі

б/кв - 1 травень червень 15 15

Сучасні технології ремонтно-
відновлювальних робіт на 
дорогах

б/кв - 0,24 травень червень 50 50

Всього за розділом: 251 251

Касир (в банку) б/кв 25 8,5 червень лютий 2023 12 12
Молодша медична сестра 
(молодший медичний брат) з 
догляду за хворими

б/кв 15 3,0 червень вересень 15 15

Заклади відпочинку: вимоги 
санітарії, гігієни та 
інфекційної безпеки

б/кв - 0,24 18

Технології  вирощування 
сільськогосподарських 
культур з використанням 
сучасної сільгосптехніки

б/кв - 0,24 100

Школа фермерства 2.0. 
Технології обробки та 
зберігання зерна 

б/кв - 0,24 60

Червень

Травень 

Заклади відпочинку: вимоги 
санітарії, гігієни та 
інфекційної безпеки

б/кв - 0,24 30

Професійно-технічна освіта

Перепідготовка

Курси цільового призначення

Професійно-технічна освіта
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Назва професії
Розряд, клас, 

категорія
Ліцензійний 

обсяг
Строк 

навчання
Дата початку 

навчання

Дата 
завершення  

навчання

Чисельність 
слухачів в 
групі (осіб)

Загальна 
чисельність 

слухачів (осіб)
Контролер-касир 3 кат 15 4,4 червень жовтень 15 15
Продавець непродовольчих 
товарів

3 роз 24 5,8 червень грудень 12 12

Офісний  службовець 
(бухгалтерія)

б/кв 30 8,7 червень березень 2023 15 15

Оператор котельні 3 роз 30 4,2 червень жовтень 20 20

Всього за розділом: 89 89

Основи розробки вебсайтів б/кв - 3,1 червень вересень 13 13
Офіс-менеджмент з основами 
діловодства  

б/кв - 1 червень липень 15 15

Створення малого бізнесу: 
теоретичні основи та 
практичні аспекти

б/кв - 0,5 червень липень 10 10

червень червень 15

червень червень 20

червень червень 20

Всього за розділом: 93 93

Манікюрник 2 роз 12 3,5 липень жовтень 12 12
Всього за розділом: 12 12

Користувач ПК: офісні 
технології та Інтернет 

б/кв - 2,1 липень вересень 12 12

Microsoft Excel та Google-
таблиці з нуля до PRO

б/кв - 1,5 липень серпень 20 20

Основи роботи з растровими 
зображеннями в Adobe 
Photoshop

б/кв - 0,75 липень серпень 15 15

Практичні аспекти технічної 
експлуатації теплових 
установок і мереж

б/кв - 0,24 липень липень 16 16

липень липень 20

липень липень 20

липень липень 20

липень липень 20

липень липень 20

липень липень 15

Всього за розділом: 178 178

Стропальник 3 роз 15 4,0 серпень листопад 15 15
Продавець продовольчих 
товарів

3 роз 24 5,0 серпень грудень 12 12

Всього за розділом: 27 27

Цифровізація та 
комп’ютеризація  
бухгалтерського обліку

б/кв - 2,1 серпень жовтень 13 13

Microsoft Excel та Google-
таблиці з нуля до PRO

б/кв - 1,5 серпень жовтень 15 15

Теоретичні  та практичні  
аспекти  складської діяльності

б/кв - 2,5 серпень жовтень 15 15

Офіс-менеджмент з основами 
діловодства  

б/кв - 1 серпень вересень 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 - 0,2 115

Серпень

Спеціальне навчання 
операторів котелень з Правил 
охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що 
працює під тиском та Правил 
безпеки системи 
газопостачання

б/кв - 0,2 55

Липень

Курси цільового призначення

Професійно-технічна освіта

Курси цільового призначення

Професійно-технічна освіта

Курси цільового призначення
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Назва професії
Розряд, клас, 

категорія
Ліцензійний 

обсяг
Строк 

навчання
Дата початку 

навчання

Дата 
завершення  

навчання

Чисельність 
слухачів в 
групі (осіб)

Загальна 
чисельність 

слухачів (осіб)

Розпочни бізнес. Навички 
самозайнятості молоді (МОП)

б/кв - 0,5 серпень серпень 15 15

серпень серпень 15
серпень серпень 20
серпень серпень 15

серпень серпень 15

серпень серпень 15

серпень серпень 9
серпень серпень 18
серпень серпень 18
серпень вересень 18
серпень вересень 20
серпень вересень 22
серпень серпень 15

серпень серпень 15

серпень серпень 15

серпень вересень 15

серпень вересень 15

серпень вересень 15

серпень серпень 15

серпень серпень 15

серпень вересень 15

серпень вересень 15

Всього за розділом: 408 408

Електрогазозварник 3 роз 30 7,5 вересень травень 2023 15 15

Молодша медична сестра 
(молодший медичний брат) з 
догляду за хворими

б/кв 15 3,0 вересень грудень 15 15

Всього за розділом: 30 30

Цифровізація та 
комп’ютеризація  
бухгалтерського обліку

б/кв - 2,1 вересень листопад 15 15

Створення об’єктів та сцен 
тривимірної графіки у 
3DSMAX

б/кв - 1,9 вересень листопад 14 14

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

Психологічні аспекти та Soft 
Skills персоналу при 
обслуговуванні клієнтів

б/кв - 0,24 вересень вересень 15 15

Створення малого бізнесу: 
теоретичні основи та 
практичні аспекти

б/кв - 0,5 вересень жовтень 10 10

Цифровізація та 
товарознавство в організації 
та веденні торгівлі

б/кв - 1 вересень жовтень 15 15

Користувач ПК: офісні 
технології та Інтернет 

б/кв - 2,1 вересень листопад 15 15

Нове харчування та 
інфекційна безпека: вимоги 
сучасних закладів освіти

б/кв - 0,24 50

Організаційні та психологічні 
аспекти роботи працівників  
закладів дошкільної освіти

б/кв - 0,24 30

Школа фермерства 2.0. 
Технології зберігання плодів 
та овочів: захист від 
шкідливих організмів і 
природніх ворогів, 
збереження якості продукції. 

б/кв - 0,24 60

Вересень

Устаткування та 
обслуговування котелень у 
житлово-комунальній сфері

б/кв - 0,24 105

Спеціальне навчання 
операторів котелень з Правил 
охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що 
працює під тиском та Правил 
безпеки системи 
газопостачання

б/кв - 0,2 90

Професійно-технічна освіта

Курси цільового призначення
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Назва професії
Розряд, клас, 

категорія
Ліцензійний 

обсяг
Строк 

навчання
Дата початку 

навчання

Дата 
завершення  

навчання

Чисельність 
слухачів в 
групі (осіб)

Загальна 
чисельність 

слухачів (осіб)

вересень вересень 10

вересень вересень 10

вересень вересень 10

вересень вересень 10

вересень вересень 15

вересень вересень 15

вересень вересень 15
вересень вересень 15
вересень вересень 15
вересень вересень 15
вересень жовтень 15
вересень жовтень 10
вересень жовтень 10
вересень жовтень 15
вересень вересень 30
вересень вересень 30
вересень вересень 30
вересень вересень 30
вересень вересень 30
вересень вересень 30
вересень жовтень 30
вересень жовтень 15
вересень жовтень 15

Технології слюсарних робіт із 
використанням контрольно-
вимірювальних приладів та 
автоматики

б/кв - 0,24 жовтень жовтень 10 10

Всього за розділом: 529 529

Касир (в банку) б/кв 25 8,5 жовтень червень 2023 13 13
Манікюрник 2 роз 12 3,5 жовтень січень 2023 11 11
Всього за розділом: 24 24

Офіс-менеджмент з основами 
діловодства  

б/кв - 1 жовтень листопад 15 15

Розпочни бізнес. Навички 
самозайнятості молоді (МОП)

б/кв - 0,5 жовтень жовтень 15 15

Створення малого бізнесу: 
теоретичні основи та 
практичні аспекти

б/кв - 0,5 жовтень листопад 10 10

Технології слюсарних робіт із 
використанням контрольно-
вимірювальних приладів та 
автоматики

б/кв - 0,24 жовтень жовтень 10 10

Всього за розділом: 50 50

Продавець непродовольчих 
товарів

3 роз 24 5,8 листопад квітень 2023 12 12

Всього за розділом: 12 12

Microsoft Excel та Google-
таблиці з нуля до PRO

б/кв - 1,5 листопад січень 2023 15 15

Користувач ПК: офісні 
технології та Інтернет 

б/кв - 2,1 листопад лютий 2023 12 12

Теоретичні  та практичні  
аспекти  складської діяльності

б/кв - 2,5 листопад лютий 2023 15 15

Цифровізація та 
комп’ютеризація  
бухгалтерського обліку

б/кв - 2,1 листопад січень 2023 15 15

Устаткування та 
обслуговування котелень у 
житлово-комунальній сфері

б/кв - 0,24 110

Спеціальне навчання 
операторів котелень з Правил 
охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що 
працює під тиском та Правил 
безпеки системи 
газопостачання

б/кв - 0,2 240

Професійно-технічна освіта

Курси цільового призначення

Професійно-технічна освіта

Курси цільового призначення

Жовтень 

Листопад

Технології енергозбереження 
на підприємствах 
теплопостачання

б/кв - 0,24 30

Практичні аспекти технічної 
експлуатації теплових 
установок і мереж

б/кв - 0,24 40




