Код
проф
есії

Інформація для кандидатів на навчання
у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ за ліцензованими професіями станом на 01.01.2022
Назва професії,
кваліфікація

4113 Оператор з обробки
інформації та
програмного
забезпечення
Кваліфікація:
оператор з обробки
інформації та
програмного
забезпечення
ІІ категорії
4211 Контролер-касир
Кваліфікація:
контролер-касир
2 розряду

4121 Офісний службовець
(бухгалтерія)
Кваліфікація:
офісний службовець
(бухгалтерія)

Вимоги
Терміни навчання
Всього – 5,2 місяці
з них:
теоретичне та виробниче
навчання
(на
базі
Центру) – 3,2 місяці;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 2
місяці
814 годин
105 навчальних днів
Всього – 4,4 місяці
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 3 місяці;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 1,4
місяці
719 годин
93 навчальних дні
Всього – 8,7 місяців •
з них:
теоретичне та виробниче•
навчання (на базі
Центру) – 6 місяців;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 2,7
місяців
1325 годин
176 навчальних днів

Освітній рівень

Специфічні вимоги

При вступі на навчання: професійна
(професійно-технічна) або фахова
передвища або вища освіта (документ
про освіту з ПТНЗ, коледжу або ВНЗ)
Після закінчення навчання: повна
загальна середня освіта та професійна
(професійно-технічна) освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований
робітник» ІІ категорії за професією
Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
При вступі на навчання: повна або
базова загальна середня освіта
Після закінчення навчання: повна або
базова
загальна
середня
освіта,
професійно-технічна освіта, професійна
підготовка на виробництві, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований
робітник» за професією «контролеркасир» 2 розряду

1. Обов’язкове проходження
вхідного тестування на сайті
Центру cpto.dp.ua в розділі
Слухачам/Платформа
дистанційного навчання
2. Необхідно мати медичну довідку
(лікарський консультаційний
висновок)” (форма № 086/о)
3. Стать: жіноча, чоловіча
4. Медичні обмеження

При вступі на навчання: повна або
базова загальна середня освіта
Після закінчення навчання: повна
загальна середня освіта, професійнотехнічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований
робітник» за професією «офісний
службовець (бухгалтерія)»

1. Необхідно мати медичну довідку
(лікарський консультаційний
висновок)” (форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження

1. Необхідно пройти підготовку з
санітарного мінімуму в
установах санітарноепідеміологічної служби та
професійний медичний огляд, а
також мати медичну довідку
(лікарський консультаційний
висновок)” (форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження

Сфера професійного
використання
випускника
Інформація й
телекомунікація.
Комп’ютерне
програмування,
консультування та
пов’язана з ними
діяльність. Обробка
даних, розміщення
інформації на вебвузлах і пов'язана з
ними діяльність
Торгівля
продовольчими та
непродовольчими
товарами (за видами).
Підприємства сфери
послуг. Ресторанний
та готельний бізнес

Діяльність у сферах
права,
бухгалтерського
обліку, інжинірингу;
надання
послуг
підприємцям

4212 Касир (в банку)
Кваліфікація: касир
(в банку)

Всього – 8,5 місяці
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 5 місяців;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 3,5
місяців

При вступі на навчання:
повна або базова загальна середня освіта
По закінченні навчання: повна або
базова загальна середня освіта та
професійна (професійно-технічна) освіта
або повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві

1. Необхідно мати медичну довідку
(лікарський консультаційний
висновок)” (форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження
4. Вік: після закінчення терміну
навчання - не менше 18 років

Фінансова та страхова
діяльність. Надання
фінансових
послуг,
крім страхування та
пенсійного
забезпечення.
Грошове
посередництво

При вступі на навчання: повна або
базова загальна середня освіта
По закінченні навчання: повна або
базова
загальна
середня
освіта,
професійна (професійно-технічна) освіта
або
професійна
підготовка
на
виробництві, освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» за
професією «молодша медична сестра з
догляду за хворими»

1. Необхідно пройти підготовку з
санітарного мінімуму в
установах санітарноепідеміологічної служби та
професійний медичний огляд, а
також мати медичну довідку
(лікарський консультаційний
висновок)” (форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження

Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги. Охорона
здоров’я. Діяльність
лікарняних закладів

При вступі на навчання: повна або
базова загальна середня освіта

1. Необхідно пройти медичний
огляд, мати довідки психіатра та
нарколога, а також медичну
довідку (лікарський
консультаційний висновок)”
(форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження

Виробництво машин
та устаткування

1294 години
169 навчальних днів
5132 Молодша медична
сестра (молодший
медичний брат) з
догляду за хворими
Кваліфікація:
молодша медична
сестра (молодший
медичний брат) з
догляду за хворими

7212 Електрогазозварник
Кваліфікація:
електрогазозварник
3 розряду

Всього – 3 місяці
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 2 місяці;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 1
місяць
489 годин
63 навчальних дні
Всього – 7,5 місяці
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 4,4 місяці;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 3,1
місяці
1198 годин
155 навчальних днів

Після закінчення навчання: повна або
базова
загальна
середня
освіта,
професійна підготовка на виробництві,
без вимог до стажу роботи та освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований
робітник»
за
професією
«електрогазозварник» 3 розряду

8162 Оператор котельні
Кваліфікація:
оператор котельні
3 розряду

Всього – 4,2 місяці
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 3 місяці;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 1,2
місяці

При вступі на навчання: базова або
повна загальна середня освіта
По закінченні навчання: базова або
повна
загальна
середня
освіта,
професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований
робітник» за професією «оператор
котельні» 3-го розряду

1. Необхідно пройти медичний
огляд, мати довідки психіатра та
нарколога, а також медичну
довідку (лікарський
консультаційний висновок)”
(форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження
4. Вік: після закінчення терміну
навчання - не менше 18 років

Надання послуг з
обслуговування
водогрійних та
парових котлів

При вступі на навчання: повна або
базова загальна середня освіта
Після закінчення навчання: повна або
базова загальна середня освіта,
професійна (професійно-технічна) освіта
або професійна підготовка на
виробництві, освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» за
професією «продавець продовольчих
товарів» 3-го розряду

1. Необхідно пройти підготовку з
санітарного мінімуму в
установах санітарноепідеміологічної служби та
професійний медичний огляд, а
також мати медичну довідку
(лікарський консультаційний
висновок)” (форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження

Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих
магазинах. Торгівля
продуктами
харчування, напоями
та тютюновими
виробами у
спеціалізованих
магазинах

При вступі на навчання: повна або
базова загальна середня освіта
Після закінчення навчання: повна або
базова
загальна
середня
освіта,
професійна (професійно-технічна) освіта
або
професійна
підготовка
на
виробництві, освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» за
професією «продавець непродовольчих
товарів» 3-го розряду

1. Необхідно мати медичну довідку
(лікарський консультаційний
висновок)” (форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження

654 години
84 навчальних дні
5220 Продавець
продовольчих
товарів
Кваліфікація:
продавець
продовольчих
товарів 3 розряду

Всього – 5 місяців
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 3,5 місяці;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 1,5
місяці
781 година
102 навчальних дні

5220 Продавець
непродовольчих
товарів
Кваліфікація:
продавець
непродовольчих
товарів 3 розряду

Всього – 5,8 місяців
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 3,7 місяців;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 2,1
місяці
907 годин
117 навчальних днів

Перелік протипоказань для роботи за
професіями, визначеними в Переліку
професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають
обов’язковим профілактичним медичним
оглядам (затверджено Наказом
Міністерством охорони здоров’я України
від 23.07.2002 № 280)

Перелік протипоказань для роботи за
професіями, визначеними в Переліку
професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають
обов’язковим профілактичним медичним
оглядам (затверджено Наказом
Міністерством охорони здоров’я України
від 23.07.2002 № 280)

Роздрібна торгівля,
крім торгівлі
автотранспортними
засобами

5141 Манікюрник
Кваліфікація:
манікюрник 2
розряду (ІІ класу)

7215 Стропальник
Кваліфікація:
стропальник
2,3 розряду

Всього – 3,5 місяці
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 2,5 місяці;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 1
місяць
531 година
69 навчальних днів
Всього – 4 місяці
з них:
теоретичне та виробниче
навчання (на базі
Центру) – 2,1 місяці;
виробнича практика (на
базі підприємства) – 1,9
місяці
626 годин
80 навчальних днів

Заступник директора
з навчально-методичної роботи
Сергій СОРОКВАШИН

При вступі на навчання: повна або
базова загальна середня освіта
Після
закінчення
навчання:
професійна
(професійно-технічна)
освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник» за професією
за професією «манікюрник» 2 розряду
(ІІ класу)

1. Необхідно пройти підготовку з
санітарного мінімуму в
установах санітарноепідеміологічної служби та
професійний медичний огляд, а
також мати медичну довідку
(лікарський консультаційний
висновок)” (форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження

Перукарська справа та
косметичні послуги

При вступі на навчання: повна або
базова загальна середня освіта
Після закінчення навчання
повна
загальна
середня
освіта,
професійно-технічна
освіта
або
професійна підготовка на виробництві,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований
робітник»
за
професією «стропальник»
2,3-го
розряду; без вимог до стажу роботи

1. Необхідно пройти медичний
огляд, мати довідки психіатра та
нарколога, а також медичну
довідку (лікарський
консультаційний висновок)”
(форма № 086/о)
2. Стать: жіноча, чоловіча
3. Медичні обмеження

Добувна промисловість
і розроблення кар'єрів.
Переробна
промисловість.
Металургійне
виробництво.
Будівництво. Загальні та
спеціалізовані роботи з
будівництва будівель і
споруд. У всіх інших
видах
економічної
діяльності,
де
використовуються
піднімальнорозвантажувальні
роботи

Інформація для кандидатів на навчання
у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ на довгострокових курсах цільового призначення станом на 01.01.2022
№
з/п

Назва КЦП

Термін навчання

Вимоги при вступі на навчання

1

Створення малого бізнесу: теоретичні основи та
практичні аспекти (дистанційна форма)

94 години
11 навч. днів

0,4 місяці

2

Microsoft Excel та Google-таблиці з нуля до PRO
(очна форма)

226 години
30 навч. днів

1,5 місяці

3

Основи розробки вебсайтів (дистанційна форма)

460 годин
64 навч. дні

3,1 місяці

1. Базовий рівень володіння ПК (розуміння принципів роботи
комп’ютера та операційної системи, уміння працювати з
файлами і папками, знання пошукових серверів, вміння
шукати і зберігати інформацію)
2. Вхідне тестування на сайті Центру cpto.dp.ua в розділі
Слухачам/Платформа дистанційного навчання
3. Наявність персонального комп’ютера або ноутбука (без
особливих вимог до апаратного забезпечення) та доступу
до мережі Інтернет (з мінімальною пропускною здатністю
каналів зв’язку 5 Мбіт/с)

4

Створення об’єктів та сцен тривимірної графіки у
3DSMAX (очна форма)

292 години
40 навч. днів

2 місяці

1. Базовий рівень володіння ПК (розуміння принципів роботи
комп’ютера та операційної системи, уміння працювати з
файлами і папками, знання пошукових серверів, вміння
шукати і зберігати інформацію)
2. Вхідне тестування на сайті Центру cpto.dp.ua в розділі
Слухачам/Платформа дистанційного навчання
3. Первинне знайомство з комп’ютерною графікою (бажано)

5

Користувач ПК: офісні технології та Інтернет
(очна форма)
Цифровізація та комп’ютеризація
бухгалтерського обліку (очна форма)
Цифровізація та товарознавство в організації та
веденні торгівлі (очно-дистанційна форма)

328 години
44 навч. дні
324 години
44 навч. дні
144 години
20 навч. днів

2,1 місяці

Відсутні

2,2 місяці

Наявність освіти за напрямом або досвіду роботи

6
7

1 місяць

1. Базовий рівень володіння ПК (розуміння принципів роботи
комп’ютера та операційної системи, уміння працювати з
файлами і папками, знання пошукових серверів, вміння
шукати і зберігати інформацію)
2. Наявність персонального комп’ютера або ноутбука (без
особливих вимог до апаратного забезпечення) та доступу
до мережі Інтернет (з мінімальною пропускною здатністю
каналів зв’язку 5 Мбіт/с)
1. Базовий рівень володіння ПК (розуміння принципів роботи
комп’ютера та операційної системи, уміння працювати з
файлами і папками, знання пошукових серверів, вміння
шукати і зберігати інформацію)
2. Вхідне тестування на сайті Центру cpto.dp.ua в розділі
Слухачам/Платформа дистанційного навчання

Відсутні

8

Основи роботи з растровими зображеннями в
Adobe Photoshop (очна форма)

108 годин
15 навч. днів

0,7 місяця

1. Базовий рівень володіння ПК (розуміння принципів роботи
комп’ютера та операційної системи, уміння працювати з
файлами і папками, знання пошукових серверів, вміння
шукати і зберігати інформацію)
2. Вхідне тестування на сайті Центру cpto.dp.ua в розділі
Слухачам/Платформа дистанційного навчання
3. Первинне знайомство з комп’ютерною графікою (бажано)

9

Офіс-менеджмент з основами діловодства
(дистанційна форма)

144 години
20 навч. днів

1,0 місяць

10

Теоретичні та практичні аспекти складської
діяльності (очно-дистанційна форма)

360 годин
50 навч. днів

2,5 місяці

1. Базовий рівень володіння ПК (розуміння принципів роботи
комп’ютера та операційної системи, уміння працювати з
файлами і папками, знання пошукових серверів, вміння
шукати і зберігати інформацію)
2. Наявність персонального комп’ютера або ноутбука (без
особливих вимог до апаратного забезпечення) та доступу
до мережі Інтернет (з мінімальною пропускною здатністю
каналів зв’язку 5 Мбіт/с)
1. Наявність персонального комп’ютера або ноутбука (без
особливих вимог до апаратного забезпечення) та доступу
до мережі Інтернет (з мінімальною пропускною здатністю
каналів зв’язку 5 Мбіт/с)

Заступник директора
з навчально-методичної роботи
Сергій СОРОКВАШИН

