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ЦLо1pqq,iй но- гехш iчна освiга

Елекr,рогазозварн и к 3 роз ]() 7.2
l 5 09 2022 l9 04 .2023 7

22
17 0l .2023 21 08 ,2(l2З l5

liасир (в банк1,) б/кв 25 7.9
lб 06 2022 07 02 2()23 lз

25
28 l0 2022 2 l 06 2023 l2

Конr-ролер-кас}lr) 3 Kaт l5 ,.:l.,{ 2з 12 2022 02 05 2()23 9 9
Мололша медl.t ч на ceL:T ра ( мt,lлоltш и li

i\lедичниГt брат) ,} доl"jlяд\/ }а xBop1.1Mll
C,l/KB l5 j.() lб l 2 2022 l4 ()] 2()2_] 5 5

Офiсни й с.пуilсбсlвечь (бу хl,аш,герlя ) б/кв ]() tt.] 2] 06 2022 23 ()2 2()23 ll
20

12 2022 l 7 08 202з 9
Продав9ць неп р_одgрол ьч и х_товарЦ__ _ -] rlоз 24 5.5 2l l0 2022 03 04 2023 8 tJ

11 ролавець продOво.1 blt их тoBapl в _З рtl t 24 д.7 28 09 2()22 l l ()-l 2()2_] 9 9

2 Kar l5 1.ч 25 l() ]022 20 ().] 2()2_] б 6

lJcbolttt ta ])() tдiJto}l: l04 l04

t{rrфровi,lаrtiя l,a ко\,| l1 l()tерlt,}ацlя

бr xl,a:ll epcbKOl,() оГl"tlкl
б,'кв 2.1

29 l l 2022 27 (ll 2023 l4
23

2_] l2 022 22 02 ]()2:} 9

I'расРiчниЁt та вебди,.lайit l lptlc ктуt}ання

вiзушr ьн их комун iкацiй
б/кв 1.4 27.12 2022 06 ()2 2()2з l4 l4

Користувач ПК: ocPicHi технологiТ та
lHl,epHeT

б/кв 2.|
09 l l 2022 09 0l 2023 8

23l70l 2023 l 7 0] 2023 l5
Ствоtrlення rэб'скl,tв 1а сце1-1 тривишtiрноi
графiки у 3DSГ\,IAX

б/кв 2 J0,0l 202з 24 03 2023 l0 l0

Mic,t,tlstlti Excel ltt Сtltlцlе-габ:l{LlI } l-{\,.,lя

.,itl PIl,()
б/кв | .,{ 2_] l l 2022 03 0 l 202j l4 l4

OcHoBtt розробкlt вебсайтtв б/кв 2,9 06 l 2 2022 03 0] 202з lз lj
Офiс-менеllжмент,} ocHoвa\,l и

.цiловодсr"ва
б/кв I

2l 12 2022 l70l 202] l2
21

l 7 0l 202] lз ()2 2023 l5
'l-etlper ичнi l-а гlрак,гичнi a(,IleK,t l,|

с кJlадс bkс'li д t ялt bblocT i
б/кв 2"3 24 l l 2022 0 l ()2 2023 l2 l2

1'еоретичнi та пpaKTltllHi аспект,и рtrбо,ги
на РРо (оч нсl-дtлстан цi йно)

б/к в 0.2 l2 0l 202j l8 0l 202] l0 l0

llсьог tl la рtlзлi"гltlпt : l4б l46

Оператtlрl котельгti _} ptl t .}() 1.2 ",lK)l li }t LlepBeH ь 30 30
J po,1 l5 4.0 л ю1,14 t.|

,l,paBeH 
ь 5 5

11po-taBellb неl|рOдовOл ьч и\ l,oBaptB _l pcr l 24 "t{ -lK)]1lll л 1l tlен ь 2 )
I Iроrавець llро.10l]о.гl ьч }lx l,()Bapl в _} ptl l 2-1 Jl }оти 1.|

LlepBe1-1b 2 )
liасир (в банк1,) б/кв 25 tt,5 люl,илl )(()B,t,eH ь

,l

J 3
Bcboгo за ро:lлiлопt: 82 82

М o;l од ttla r\tе/lи ч н0 Cl€clT,pa. lll е.1 и ч tt l

гlроцедури та професiiiниtj доглял за

хворими
б/кв ().75 лютlltI березен ь l2 l2

I\4tсгtэstiti l':xi",el ra (.,tlogle- raб.l}lLtl ; гl\.lя
.ro PltO

()l lr l1 1.50 ,lюl и }l бере lerr ь l5 l5

Офiс- MeHell)iмelJT,з ocHot}aM и

lll.гloBollcTBa
б/кв |.()() 1ю],и ll С,lере,зен ь lб lб

бi кв 1.50 -l lol,tl Il березеll ь 2{) 20

[{и(lрова r,pa(lrl(a "га анiмацiя ()/Kt] l.()() .lк)l 1|tl бере,tсlгlь I5 l5

-0Р-,

0pir нто

4TBd
a-ip чй!л Hillp

'й, 
"ф,



KepvBaH ня БtIЛА ( квадроксlптером )

теOрlя l практика
CllttB ().24 лютирl Jlютl4 },l l5 l5

Рсlбота та програмчвання верста,гiв,з

ч l1с.]lови lvl програм }l и м керуван ня м

Jla:lepHe рl:}ання 
,га 3-D др),к

б/кв |.2 лю],илl бере,lен ь l2 l2

Cy.tacHi гriдходи до сlрганi,зацii робiт у

с iл ьськомч госполарствi
б/кв ()"2.1

J lo1 t,i l,| Jl lt),г1.1ll 20

50jl K),l-}i tl л к),I}.l и l5

"1l()l }1t1 jl юти и |5
'rехнологiI виконання весняно-польових

робiт у ci.Tl ьському гtlсполарсr,вi
б/кв 0.24

люти й "I1юти l,| 20

60л юти t| л loT1,1l,| 20

.:l ют и l.| ,,I ютll t,| 20

б/кв ().].l ,lю] },lll .l K),tl{ l,i l5 l5

[1paBtlBe рег,\.ll()t]ан}lя Ij,}a(,\l()Bl.,tll()cti l] \

ctPepl ll()c-l\ l
CllKB ().].l .lt()l 1lll -,lK),I-1.1ll 20 20

-,lK),I,1lll .lK_)l lJtl 20 20

I_{ифровiзацIя та Kol\,t п'ютери:}аlllя
бух га.гlr,ерс ького обл l ку,

б/кв
,) ,)
L.L jlK)l 1ltl Ktsll ен ь l5 l5

Правовi та орган iзацiй н i аспект,lл

в lacltoBiдHocl| н t, с iл bcbKoMr

господарсr,вi
б/кв ()"2.+

-l lt)],1l l l ,l l(),гl,{ и 2()

50"ll0l llll jl lO г}l l.| l5
люl,иt| j,lю,ги и l5

Технiчне обслуговування та ремонт
сiл ьськогосподарськtrТ техн i ки Tat

TpaK],oplB

б/кв ()"24 л юти t| .II ю,ги и l5 l5

М i й bl iкрt,lгранr,. бiзнес-п.гlан l,а .lоро}l(ня
карl,а

б/кв
(),2 Jlют 1,1 l,| лютии l5

30
0,2 л юти L| лю,гии l5

Органiзацrя безпечних робir, на

пiлприсмс,гвl Правовi,га органt,зацlйнt
аспект}l

б/кв 0.24 .:lю] }lll jllol,и lt l5 l5

Всьог,о la роздillом: 395 395
Березеllь

Щр9Ф9qЩ но-,гехtl iч на освi,га

Молодша ruед}lчна сестра 1 мололtttи й

l\1ед14чний брат) з догJlяду, la iBopu,Mlt
б/кв l5 ]() oepe,}eti ь LlepBeH ь l5 l5

Огlератор з обробки lнформацii l,it

п рограм ного забезпечен н я
? каl |5 бере,зеtt ь cep1-1eH ь l5 l5

Мзй lкюрн и к J p()t l2 1,) бере lc,tt ь черве1-1ь _) 5

Q4цqt, rЦ с,Jll,лсбOве u ы{ бl,х l-it t геlэ t я ) бlкв .]() 8"7 бере lc,ttb .Il1lcl огlаjl l5 l5
l}cbo1,o ta,розлiлопt : 50 50

Курси ttiльового призначеtIня
IioprlcTvL}a(t 1-IK tl(lrclll t,e\}i().l()l ll lil
lHr epHe,l

б/кв 2"ltl бере lerr ь I равень l5 l5

Оснtlви рtlзробкll вебсайтi в б/кв 3.10 бере:lен ь LlepBeH ь 25 25

Сучас: н i технологii' сlбслуговуван н я

с lл ьс K()t Ocllo;tapcbKtri,гех гt i Kll
()/ l( t] ().24

березен ь бере:зен ь l0

20
бере leH ь бере:зен ь l0

]'ехнологtТ Bll конан н я весн я нO-пол ьови х

рtlбlт у ci.ll bcbкot\,\,, госпоlарствi
бi кв ()"2.1

бере:зен ь бере:зень 20

80
бере:lен ь бере:lень 20
оере,}ен ь оере:]ень 20

оере,}ен ь бере,lен ь 20
Cy.tacbti пt:tхсlдl4 д(,) opгaHilittttt рtlбl,t }{il

П lj,lПP}tr.'lvlCl Bl
б/кв ().24 березен ь бере:lен ь l5 l5

/{1.1roBa \,краТнська мова б/кв ().5 бере lен ь оере,]ен ь l5 l5
Правовi та органiзацlйнi aclteKTtt

взасмtlвiдносиll у, сферi 1-1ослуг
б/кв ().24 березеttь бере:lен ь 20 20

П равове реryл юван н я B:tacMoB iднос и н

у сiльськtlМу, гсlсподарс,гвl ] елементам k|

охорони праui
б/кв ().2.1 Сlере lett ь бepe,lert ь 20 20

t{иtРровi,lаttiя та коr\4ll'юl epll }ацlя

бу,х га,rтерс ького обл l ку
бzttв

-)
бере,lеtt ь l,pill]eH ь l9 l9

Гliкв ().2.1

бере letr ь бере,зень 5

15бере letrb бере leH ь 5

бере letl ь бере зеttь 5

Агротехttолсll,iя вирощуван ня ягi;t б/кв о.24
оерезен ь березен ь 0

30березень березень 0

березен ь бере,зен ь 0

I lpaBoBi ,га органiзацiйнi аспекти
в,засмовiдноси}l у с rл ьському
госtlоltарствi

б/кв 0.24

бере зень оерезен ь 5

7()

березень березень 5

березен ь бере:rен ь 5

оере:}ен ь березен ь 5

оере JeH ь бере,зен ь 0
основи психологii та етики
сlбслуговуван ня вiдвiд},вач i в у сферl
пос.ll\,г

б/кв ().].l
oepe,jeH ь бере зен ь 0

40оере,}ен ь бере lеttь 5

oepe,rel-lb оере }e}"lb 5



[ еоре,гичlti -га практlлчнi аспект14

с] клалськоi дiял bHocTi
б/кв _) Clepe зен ь l,равен ь l5 |5

Органiзацiя безпечних робiт на
пiлприсмствi Правовi та органiзацiйнi
асIIекти

б/кв 0"24 березенl, березень l5 l5

I}сього lа роздiлом: 444 444
кв

_ Професiйно -Т€ХНlЧН8 о( вl,га
Продqвець непродовOл ьч их ToBapl в _] rlo,1 24 5,8 Kl]lTeH ь Bepet]eH ь l2 l2
Продавець прqловоJl ьч t.|x TOBapl в _) р() } 2tl 5.0 KBlTeH ь Bepet-e}l ь l2 l2
Ел е к т}эtl t-а:]оз вар н и к ,3 pol ]() 7.5 Kl]lTel{b Jlllcl оtlttд l5 l5
Цqцоl,о за ро,lлiлоtчt : 39 39

, Курсш ц!lцо: }очlрýна( tetlHrI
Користувач IIK: офlснi технологil та
lHTepHeT б/кв 2. l0 KBiTeH ь червен ь l5 l5
Молсlдt_tlа l\,tедl.| ч на сестра. меди.tн i

процедури та професiйниГt дсlгляд за
xBopI,1Ml,|

б/кв ( )"7 Kt]lTe}l b чt,рвен ь l2 l2

I\1icrtlstlti [::xcel га (jtltlцle- tаб"lLlltl t t,l\,-lя

дtl PRC) CrlKB |.5() Kl]|l е1] ь l pi.tBeH ь l5 l5

Офiс-менеджмент з основам и

дlловодства
б/кв 1.0() KBlTeH ь l,равен ь lб lб

I-рафrчний та вебди,lайн I-1росктуtsання

вiзуал ьн их комун i кацi Гl
б/кв 1.50 KBlTeH ь l равен ь 20 2{J

I_[ифрова графiка та анiмацiя б/кв 1,00 KBiTeH ь травень l5 l5
KepvBaH ня БПЛА ( квалрокоптерсlпл )

"георlя i практика б/кв 0.24 KBlTeH ь KBlTeH ь l5 l5

Теоретичнi та практичнi аспекти роботи
на РРо б/кв 0 л24 KBlTeHb KBlTeH ь l2 l2

Рсlбота та програмування BepcтaTlB з

ч14слови м програм н li м керува+lня N{

Лазерне рiзання та 3-D rрчк
б/кв 1.2 KBlTeH ь ,гравен 

ь l4 l4

Сучасн i технологit' вiдновлювЕчl ьн их
робjт на дорогах

б/кв ().24 кlз lтен ь KBlTeH ь l5 l5

Сучаснi пt;tходи до (рганiзацii робi,г у,

с iл ьс bKtr Nl }, гос l 1оларL.Тв i
.

б/кв 0.24
кl]l-геl] ь Kt]ll,eH ь l5

25
Kl]lTeH ь Kt}ll ен ь l0

\ уч.lUгll lllлхUли л() ()рганl:Jацll роо|'г на
пiпппис,мстпi б/кв () 2,1 кl]l"ген ь Ktjl IeH ь 2t) 20
Правове рег},лювання B,lacMoBiдl{()cltll \

сферi пос.гrуr,
б/кв ().]-+ Kl]lTel] ь Kt]ll,eH ь 20 20

Правсlвi та органlзацiйнi асllекти
взасмовiдносин у сферi Ilослчг

б/кв 0.24 Kt]lTeH ь KBlTeH ь 20 20

l{исРровi,заtliя l-а KoN,l 1,1 ю]ерll,}ацlя
бух r iштерr.^ ького обл i ку

б/кв ,) ,)
KBlTetJ ь LlepBeH ь l5 l5

основи психологii та етики
обслуговування вiлвiлувачiв у сферi
посJlч,г

б/кв 0.24
KBlTeH ь KBlTe1-1b l5

30
KBlTeH ь KBlT,eH ь l5

'Гехн 
i,t не сlбслуговуваtt ня га ремонт

сiл ьськогосl]одарськоТ тех н i ки r,a
,грак"горiв

б/кв 0 "24 KBlTeH ь KBlTeH ь 20 20

Органi:tацiя безпечних робiт на

пlлприсмс,гвi, Правовi та органiзацiйнl
аспекти

бrкв ().2.1 KBlTeH ь KBlT,eH ь l5 l5

Всьогtl la рtl !лi;lопl: зl4 Jl4
aBelIb

П рtlфесiй нqJехlliчна ос l}ша

l(онтро"гrер-касир _] Kar, l5 4 -,t l равен ь вересень l5 l5
tsод l t"l HaBaHTa)l(vBaча J poз l5 2 травен ь LlepBeH ь l5 l5
С,Jропапьн}r5 3 por |.s 1.() граtsен ь верс,сеllь l5 l5
Цgц9I-0 la роздiлом: 45 45

_]ýрqцД{tьовi 0го признач еllня
Cy.IacH i технологti вlдновлкlвал ьн и\
робiт на дорогqх

о/ кв (),24 травен ь траtsен ь l5 l5
Сучаснi пlлходи до органiзацir робiт на
п lдпрltсмствi б/кв ().21 T,paBe1-1b rравень l5 l5

Дi;lсlва vKpqr Hська ]\loвa бi кв ().5 т,равен ь l,pt.ttse}l b l5 l5
ГIравовi та органiзацiйнi аспекти
взасмовiдносин у сферi послуг б/кв 0 л24 травен ь травен ь 20 20

Правове рег),люван ня взаемовiднOси н

у ci;lbcbKclмy госполарствi з елементам1,|
охорони праui

бi кв ().24 травен ь травень 20 20

L[ифровl:зацiя та ком п' ютер},tзацl я

бчх гzu lTepc ькогtl обл t к1,
б/кв )) травен ь липень l9 l9

]
Тr

]



OcHoBll ]lсихOлогii та е,гики

обслуговування вiдвiдувач i в 1, 
gq,.,

послчг
б/кв ().24

гравен ь -I,paBeH ь l5
45травен ь

-|,paBeti 
ь l5

l,paBeLlb гравен ь l5
[Ilкола ферrrлерства, Агроl ех1-1lчl-{ i рсtбсl t,l.t

з вирошчвання зернових кчлы,чD
Сl/кв ()"2.1 TpaBeFlb l,paBeH ь l5 l5

[Uкола QlepblepcTBa: Агротехнiч н i робtlти
з в14роtц\,вання зеDнових кул ь,rур

б/кв 0.24 травен ь травень l0 l0

Органiзацiя безпечних робiт на

пiлприемствi. Правовi та органiзацiйнi
аспекти

б/кв 0"24 ],равен ь
,гравен 

ь l5 l5

Всьtlго за розлiлом: l89 l89
Че }ень

Професiй но-,гехltiчна освiга

Мо"rlсlдша меди ч на сестра ( молсlд ttl и t"l

медичнлlй брат) з догляд), ]а xBop14Ml.|
б/кв l5 j.() червен ь вересен ь l5 l5

Оператор коте.гtьнl 3 pc1,1 ]() 1.2 червен ь }|(()в,ген ь 30 ]0
Продавець продовольчих тoBaptB 

_
_] poll 24 5,0 червень листопад l2 l2

Касир (в банку) б/кв 25 8.5 червен ь люти il 2024 l2 l2
Всього за ро,lдiлом: б9 б9

Курси цi"rlьового п ризна чеItttя

Корlrсг1 вач [lК o(licHl l-L]xH(l;ltrt-tl lа
Itt tepHer

б/кв ] ltl LlepBeH ь серпен ь l5 l5

OcHtlBtl рt1,1робкtr вебсай,l iB б/кв _}. l () черь}ен ь вересен ь 25 25

Мlсгоsоft Exc-el та Gсlоglе-габл}lLtl J 1-1\,.,lя

до PRO
б/кв |.5() червен ь j,l 1,1 гlе н ь |5 l5

Офiс-менеджмент з основам и

дlловодства
б/кв | .()( ) червен ь л 1,1lleH ь |6 lб

Г рафtч ни й та вебдизайн. 11росктування
вiзуал ьн их комун i кацiй

б/кв 1.50 червен ь липень 20 20

Створення об'сктiв та сцен тривимiрнrэI
графrки у 3DSMAX б/кв 1.90 червен ь серпен ь l0 l0

Цифрова графiка та анlмацiя б/кв |.00 червень л 1.1пен ь l5 l5
Керу,вання БПЛА (квалрокоптером )

теорlя l практика
б/кв ()"24 червен ь LlepBeH ь l5 l5

Гесlре,ги.lнi га пpaKTllLlHl асгlек1,14 trlt-lбо,ги

на РРО
б/кв 0.24 LlepBel-t ь червен ь |2 l2

Сучаснl техно.гtогii виготовJ]ення

кондl4,геDс ьки х випобi в
бi кв ()_2.1 червен ь червен ь I0 l0

('y,lacHi пt;rxcl:tt,t ;rr., ,ф.antlattit ptlСltt l]il

rl iittl рис Mc-l,Bl
б/кв 0"24 червень червен ь 20 20

I1paBoBe реryлюван ня в,засмовiдноси н y

сфwt послуг
б/кв (,)"24 червен ь Llept]eH ь 20 20

[1paBoBi та органiзацlйнi аспектll
взасrиовiдносин 1, c(lepr пос.:Iуг

б/кв ().]1 червен ь L|ept]eH ь 20 20

'Теоретич 
н i та пpaKT14tltl i асгlекr,lt

скJlадськоi дlял bttclcT i
б/кв

,l

.1 червен ь серпе1-1ь l5 l5

'Гехн iчне обсл},говуван ня та ремонт
с lл ьськогосполарськt,ll гехн i Klt Ttt

трак,горlв
б/кв ().2"l черt}е н ь червен ь l5 l5

ШKtl;la ферrчrерства 2.0 Технолог tj

обробки та зберiгання зерна
б/кв 0.24 червен ь червен ь 20 20

IJJKo;la фермерства: Агр()техн rчн i робсггt,l
з вирошування зерн()в}lх к\/льгур

б/кв ()"24
червен ь червен ь l5

30
червен ь ссрпен ь l5

Органiзацiя безпечних робiт на

пiлприсмсr,вi IlpaBoBr та органiзацlйнi
аспектлt

б/кв 0л24 червен ь Llept]eH ь l5 I5

Bcboгo за рtlздiлом: 308 308

П рофесiй но-техн iчна ocBiTa

['Iролавець непродовол ьч t{x тоtsарl в 3 роз 2rl. 5.t] jilllleHb груден ь l2 !2

Всього rа роlдiлtlпt: l2 l2
кчрсш цiльового призначеtllIя

Користувач ПК: офiснi технсltогli Ttt

lHTepHeT
Cl/K в ) l() ,| 1l Пеt{ t, вереt]ен ь l5 l5

Сччасtti tti-tхtlд14 -to opгaHl}Llltll рtlбtr |Jii

ll1.Itllpll( \{C-l,Bl
()/ кt] () ]4 ,IllПсtlt, l }l t|eH ь 20 20

Дi.гlова yKpaIHcbкa мова б/кв ()

"l1,1гlеt{ 
ь ,I lt 1leH ь l5 l5

Правtlвi та оргаl{ i:зацiйнt асltекти
в зас,rtсlвiдносll н у сферr гlоLr"lуг

б/кв ().2.1 .lllllcttb ,:l 11гlеFl ь 2() 20

П равове'реryлюван ня в:}а€ мовlдн()с и н

у сiльськомч госIlодарствl з елементами
охорони працi

б/кв 0"21 липень jl}illeHb 20 20

I_[ифровiзацiя,га ком п' ютерl4зацl я

бухгалтерського об;l i kу
б/r<в ]1

L.- jlи пеt| ь вересен ь l5 l5

Лrrпень



l]oBe харч\,вання у закладах сlсвtr,и

Ауди,г системи НАССР
б/кв ().].+

jlи пен ь л l.t llelt ь l0 l0
липень ,|l1,1гlень l0 l0

Школа сРерплерст,ва 2 () Т-ехнологii
tlбрtlбки та зберiган}{я repHa

б/кв () 2.1
.lll псti t, jl},l гlен ь 20 20

, I l| l|C|'l t) j|1.1lleH ь 20 20
Школа фермерства Агротехнiчнi рсtбсl"гл,t

з вирощування зернових кульгур б/кв ().24
Jl t,l ll е t.l ь л }.lt|ен ь l5

45jltl гlеlt ь j-I1.1пен ь l5
jl}lпен ь сег)пен ь l5

Органiзацiя безпечних робir на

пiлприсмствi Правовr та органiзацiл"tнi

аспекти
б/rtв ()"24 Jl }.l пен ь л }.l пен ь l5 l5

Всьогt1 ,1а роздiлом: 225 225
Ceptlerlb

Професiй но-техlliч на освtга
Оператор з обробки iнформацiТ r,a

п рограм ного забезпече1-1 н я
2 Kar l5 ý) серпень сiчен ь 2024 l5 l5

Елекl"рогазозварн и к _j pol ]() 7 t]ерпен ь бере:зен ь 2024 l5 l5
Офiсни й слухсбовець (бухга,,tгерiя б/кв j0 8.7 серпен ь KBiTeH ь 2024 l5 l5
Водiй навант,ах(увача _] Lrt1,1 l5 ) с:ергlен ь вересень l5 l5
Всього за glо:lдiлом: 60 60

Kypcll цi"llьового ll l)lrзначеllня
Користувач ПК: оtРiснi технологiТ r,a

IHTepHeT
б/кв 2.10 с,ерпен ь )l(()в,ген ь l5 l5

Молодша медич}lа сестра: ме,lичнi
процедури та професiйний догляll за

хвори м и

бi кв ().75 сергlен ь вересен ь lз lз

Microsoft Ехсе] ,га Gооglе-таб;lиLtl } нt,,.lя

до PRo б/кв | .5() с,ергlе}i ь l]epecel-t ь l5 l5

Офiс-менеджмент з основам и

дlловодства
б/кв 1.00 сергlен ь вересен ь lб lб

Щифрова l,ра(llка та анlмttLtiя б/кв I
()() t,ергlен ь вересен ь l5 l5

Керуван ня БГIЛА ( квалрсlксlптеропл )

теорiя i практика
б/кв 0 л24 серпен ь серпен ь l5 l5

Теоретичнi та практичнi аспекти роботи
на РРо б/кв ().24 с]ерпен ь серпен ь l2 l2

Робота ,га програм},вання BepcTa,l,iB з

числовим rlрограмним керуванням.
Лазеоне пiзання та 3.D дочк

б/кв 1,2 серпен ь вересен ь l4 l4

С'},.,асн i Textl().ilo1,1t uiL,.,n нr| l} )li1ll.,l()El()-

ко\{\ lli]л bl-| rй c(lepi
б/кв 0л24

серпен ь серпен ь l5
30

t,ергlен ь серпен ь l5
Правове рег),люван ня в:засмовiдноси н у
сферl послчг

б/кв ()л24 t]ергlен ь ceplleH ь 20 2L)

I-{ифровlзацiя та ком п' ютерl4,}ацlя

бухгалтерського обл i ку
б/кв ]-) серпен ь )l(oBTeH ь l9 l9

С'пецiальне навчан ня операl oplB
котелень l [1paB}.l;l охорони пpallI пlд Llac

експлуатацiТ об"гlаднання, щ() працк)с пlд
тиском та Правил безпеки cl4cTeMl't

газопостачан ня

б/кв 0.2

сергlен ь сергlен ь 20

200

с]ерпен ь серпень 20

cepIletl ь ceplle}ib 2()

cepгle1-1ь ceplleH ь 20

серпен ь ceplleH ь 20

серпен ь ceplIet] ь 20

t]ергlен ь cepllel{ ь 20

серпен ь серпен ь 20

серпен ь серпен ь 20

серпен ь ceplle1-1b 20
'Гехн 

iч не обслчговуван ня та ремон,г
с iл ьськогосподаDськоi техн i ки,га

б/кв 0,24 серпен ь серпен ь 20 20

Нове харчування у закjlадах освiти
Аулит системи I-IA('C Р

б/кв 0"24
серпен ь серпен ь l0

20
t]ергlен ь ceplleH ь l0

Школа (lepMepcT,Ba 2 0 Технtlлоl-Il
обробки та зберiгання зерна

б/кв 0.24 серпеtl ь серпен ь l9 l9

Органiзацiя безпечних робiт на

пiлприсмствi Правовi та органiзацiйнi
аспекти

б/кв ().2"l сергlен ь ceptletl b 20 20

Всього за роздi.гlом: 4бз 4бз

II рофесi й HbTexlli.lHa ос вi,га

Молодша rиеди ч на сестра ( молодtши й

меди:Jий 9pitT l l :rошяд\, ,}i! \9oIlllMJ!__
б/кв l5 j.() t}epece}l ь l"pv.:letIb l5 l5

KoHтpoлle[)-Kac1.1p
,)

) каl l5 .J.,-l 1}ересе 1i ь jl ю1,1,| й 2024 l5 I5

[1ролавець непродовол bll t|х говарl в _3 pol 24 5.8 Bepece}l ь березен ь 2()24 l2 l2
Пролавець llродOвол ьч и х ToBapi в 3 роз 2,1 5.0 Bepecet.lb л юl,и й 2024 |2 l2
l}сьtlгtl la роздi;ltlпt : 54 54

Bepecettb



Користувач [-[К: o(licHl технологll l,ц

IHTepHeT
б/кв 2.10 вересен ь л истопад l5 l5

OcHoBll розробки вебсайтi в б/кв 3.10 верес]ен ь грYдень 25 25

l-рафiчний та вебдизайн Просктування

вiзушr ьн их Kolvlyн i кацi й
Cr/K в l .5() t}epeceH ь )l(OBTeH ь 20 20

Сучаснi технологii' опалення t} жит.цово-

комунальнiй сферi
0/ кв () ]"l

l}epecetl ь вересен ь l5
30

t]еDесеl.l ь веDесен ь l5

(-Vчаснi пt;tхсlдl1 jlo ()рI,анrlацit ptlСltt, 1-1il

tl iлпрлtеп,lствl
б/кв ().24 t]epeceH ь вересен ь 20 20

lliiroBa yKpatTHc ька lvloBa б/кв ().5 Bepec]el.i ь l]t]l)eceH ь l5 l5

IlpaBoBl та tlрганiзацlйнi аспекr lt

в,]а€мовlдносин у сферr послуг
б/кв ()"2,1 t]epece[i ь вересе н ь 20 2()

Правове реryлюван ня взаемовiдносин

у сiльському госполарствi з елементами

охорони працi

б/кв ().24 вересень вересен ь 20 20

L.[ифровiзацiя та кOм ll' ютер}lзацlя

бчхгаt-гlтерс ького обл i ку
б/кв )) вересень лl.tстопад l5 l5

Органiзацiя l-а в1.1конання робiт у,

кQ,rе"Ilьнях на р| ]н их в14дах пzut и ва
б/кв ()"24 вересен ь вересен ь 2l 2l

Спецiагlьне навчан ня операторl в

котелень з Правил охорони праui пiд час

експлуатацii обладнання" l1lo праuюс, пi;t

тиском та Правил безпек}.| системи
газопостачання

Cl/KB ()

Bepecell ь вересен ь 20

200

вересень вересен ь 20

вересен ь вересен ь 20

t}epece}tb вересен ь 20

вересен ь вересен ь 20

BepecL,tl ь вересен ь 2(l

t}epece}l ь вересен ь 20

t}epecelt ь Bepecett ь 2()

вересен ь вересень 20

i}epece н ь Bepecett ь 20

Георет ичн l та практ,l4чн i аспект,tл

складськоi дiяльностi
б/кв 2.3 вересен ь л 1.1стопад |5 l5

Органiзацiя безпечни]( робiт на

пiлприсмствi ПравоБi та органiзацiГrнi

аспекти

б/кв 0.24 вересен ь верес]ен ь 20 20

l}c!:tl1.ll l1лцIц9л|:. .. __ _ 

. 
___ _ г.---:" "]ж

г------l-_

9рýдr-_
Il
I l +зб __

професiйно р'ГOХlIlЧН8 оС вrга

Kacttp (в банку) Г qlliq 25 tt.5 )l(o в,ге н ь Г"рщ;ror4 lз lз

Водi й навантах(увача _3 pol l5
,)

)l(OBTeH ь л истогlад l5 l5

Всього ,ra роlдi;rом: 28 28

Курси tliльового црцlцtч9цх1
liорис,гувач [lК: сlфiснi техttсlлогil r-a

IttTeгlHeT
бi кв 2.10 )ковтен ь груден ь l5 l5

Microsoft Excel r"a Gtlоglе-таблиLti l н\.lя

дtl PRO
б/кв 1.50 )l(0BTeH ь л !tс,гопад l5 l5

Офiс-менеджмент з 0сновами

дlловодства
б/кв l .( )() )l(OB leH ь l}lс]опаjt lб lб

Циdlрова r,pa(lrKa та анlмацlя б/кв l .()( ) /l(()B'lel,t Ь Jl истопад l5 l5

Керування БГIЛА ( квалрокоптером )

теорiя i практика
б/кв 0"24 )кOвl-ен ь )l(()в,ген ь l5 l5

б/кв 0"24 )l(OBl eH ь )l(()Bl ен ь l0 l0

Робота та програмування BepcTaTiB з

числовим програмним керуванням.

Лазеоне оiзання та 3-D друк

б/кв |.2 )ковтен ь л истопад |4 l4

Правове реryлк)ван ня в:}аемовiлноси н у
сферi послуг

б/кв 0 "24 )l(OBTel-i ь )l(oBTe}] ь 20 20

Органiзацiя 1,а виконання робiт у
котельнях на рiзних в]4дах паUlива

б/кв 0"24 )l(oBTeH ь )l(oBTeH ь l5 l5

'Гехн 
tч не обслуговуван ня l,а ремонт

сiл ьськогосподарськоi техн i ки та

TpaKTopiB

б/кв 0"24 )l(OBTeH ь )l(OBTeH ь l5 l5

Органiзацiя безпечних робtт на

пlдприсмствi. Правовi та органiзацrйнi
аспекти

б/кв ()"24 )l(OBTeH ь }l(OBTeH ь 20 20

Всього за rlо,tдiлом: l70 l70

ПрофзсlЦлщ9дццIд j свrга

П ро;lавець прOдовол ьч 1.1x т оBapl в i ptl,t 24 l1lc,[0tlaJ берlе:зень 2024 l2 l2

всьtlгtl la роlдiлом: l2 l2



I(ypcll цiлt,овоr,о п ризllачеtIня

I-рафlчний та вебди:зайн. Просктування
вiзуа.лl ьн 1,1x комун i кацi й

б/кв |.50 листопад груден ь 20 20

С-гворення об'€ктiв та сцен тривимiрllсli
графiклr у 3DSMAX

б/кв !.!)0 ,l},lc,I ()гlад сlчен ь 2024 l0 l0

Теоретичнi ,га практичнi аспектlл робот,и
на РРо

б/кв 0 л24 листопад л 1.1стопад l0 l0

Сучаснi пiдходи до органi:зацii робi,l, на

пiдприсмс,гвl
б/кв ()"24 ,IистOпад

л истопад 20 20

/liлова yKpai'llc ька мова б/кв ().5 .,l1,1cT()tlaJ JI1.1стопад l5 l5
Правовl l,а органi:lаrriйнt acllleKr lt

взаемовiднос14н у сферr гlослуг
о" l(l] ().].l ,:l ис,гопад J|1.1стопад 20 20

11paBoBe реryл юван ня вза€ мовlдноси н

у сiльськсlм}, госполарствi ,] елементами
охоDони поацi

б/кв ()"24 -l ис,I()гlад л 1,1стопад l5 l5

I_|ифровiзацiя та ком п' ютеризацi я

бухгалтерського обл i ку

б/кв )) Jlистопад сlчен ь 2024 l5
з4

б/кв 1i листопад сiчень 2024 l9

Органiзацiя та виконання робiт у
кtll-ельнях на рiзних видах пzu]ива

б/кв 0"24 "111стOпад лl.iстопад l5 l5

Органiзацtя безпечних робiт на

пiлприемствl Правовi 1,а органiзацiйнi
аспекти

б/кв 0.2,| листопад листопад 20 20

Всьtlго la роздiлом: l79 179

[Iрофесiй но-техtliч на ocBiTa

Молодша медична сестра (молодшилi

медичний брат) з догляду за хворими
б/кв l5 з.() груден ь бере:зен ь 2024 l5 |5

Електрогазозварн и к J polr 30 7"5 Груден ь липен ь ?-024 l5 l5
П ролавешь непродовол ьч их Tt,lBapi в 3 pol 24 5.t] Груден ь червень 2024 l2 l2
l}сього за роздi;lом: 42 42

Kypctl цiльовоrо признач е}Iпя

Користувач ПК офiснi технсlлоl-it га

lHTepHeT
б/кв ltl грVде1-1ь jlк)l,ий 2024 l5 l5

основи розробки вебсаiiтi в б/кв 3.10 груден ь бере:зен ь 2024 25 25

Офiс-менеджмент з:Oсновам и

дt.1,1оводст'ва 'Ъ б/кв I
()( ) груден ь сiчеьt ь 2024 lб lб

б/r<в 0.24 груден ь груден ь 20 2а

Правове реryлювання взасмовiдносин ч

сферi послуг
б/кв 0"24 груден ь груден ь 20 20

Правовi т,а органiзацiйнt аспекти
в:Jа€мовlдносин у сферi послчг

б/кв (),24 груден ь груден ь 20 20

Органiзацiя 1,а виконання робiт у,

кOтельнях на рiзних вида\ пiulива
б/кв 0"24 груден ь груден ь l5 l5

'fеорети.tнi та праlffичнi аспекти
складськоi лlяльностi

б/кв 2.3 груден ь бере:зень 2024 l5 l5

'Гехн 
iч не обслуговуван ня та pet\loнT

cljl ьськогосподарськt,ll,гех н i ки та
гракторiв

Cl/KB ()"2.1 груден ь t р) лle}lb 20 20

Всьоl-tl,за роздiло;rt : lбб lбб
В(:ЬОГ() ]А t'lli: -l0]2 4032

3ас,г1 Il н и к ;lирек,гора
з навча jlьно-виробн и чот робtl,ги t,({ ихайлокузьмЕнко

Грчлеttь


