
Інформація про надання платних освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кролевецьке вище професійне училище» 

 
Професійно-технічне навчання  

№ 

з/п 

Код  

за 

ДК 

Професії Кваліфікація  

(розряд, категорія) 

Вимоги до 

рівня освіти 

осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

Строки 

навчання 

Вартість 

навчання 

Можливість 

навчання за 

результатами 

вхідного 

контролю 

Документ, що 

видається по 

закінченню навчання 

1 7433 Кравець кравець  

2-3 розряд 

повна загальна 

середня освіта 

40 тижнів 9000 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння (підвищення 

робітничої кваліфікації) 

2 5220 Продавець 

продовольчих товарів 

продавець продовольчих 

товарів  

3 розряд 

повна загальна 

середня освіта 

22 тижні 2200 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння (підвищення 

робітничої кваліфікації) 

3 5141 Перукар (перукар-

модельєр) 

перукар повна загальна 

середня освіта 

24 тижні 7600 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння (підвищення 

робітничої кваліфікації) 

4 4112 Оператор 

комп’ютерного набору 

оператор комп’ютерного 

набору  

2 категорія 

повна загальна 

середня освіта 

21 

тиждень 

2100 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння (підвищення 

робітничої кваліфікації) 

5 7432 Ткач ручного 

художнього ткацтва  

ткач ручного художнього 

ткацтва  

3 розряд 

повна загальна 

середня освіта 

45 тижнів 9200 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння (підвищення 

робітничої кваліфікації) 

 

Перепідготовка  
 

№ 

з/п 

Код  

за ДК 
Професії 

Кваліфікація  

(розряд, категорія) 

Вимоги до рівня 

освіти осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

Строки 

навчання 

Вартість 

навчання, 

грн. 

Можливість 

навчання за 

результатами 

вхідного 

контролю 

Документ, що 

видається по 

закінченню навчання 

1 7433 Кравець кравець  

2-3 розряд 

Пофесійно -

технічна освіта   

40 тижнів 9000 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 



кваліфікації) 

2 7435 Закрійник закрійник 

 4 розряд 

професійно -

технічна освіта  за 

спорідненою 

професією не 

нижче 3-го 

розряду 

22 тижні 6500 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

3 

 

 

5220 Продавець продовольчих товарів продавець 

продовольчих товарів  

3 розряд 

професійно -

технічна освіта   

22 тижні 2200 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

4 5141 Перукар (перукар-модельєр) перукар професійно -

технічна освіта   

24 тижні 7600 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

5 7432 Ткач ручного художнього ткацтва  ткач ручного 

художнього ткацтва  

3 розряд 

професійно -

технічна освіта   

45 тижнів 9200 грн. так Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

 

Підвищення кваліфікації 
 

№ 

з/п 

Код  

за ДК 
Професії 

Кваліфікація  

(розряд, 

категорія) 

Вимоги до рівня 

освіти осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

Строки 

навчання 

Вартість 

навчання, 

грн. 

Можливість 

навчання за 

результатами 

вхідного 

контролю 

Документ, що 

видається по 

закінченню навчання 

1 7433 Кравець 

Кравець  

4 розряд 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією 

кравець 3 розряду; 

стаж  роботи  за 

професією кравець 

3 розряду-не 

22 тижні 3250 грн 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 



менше 1 року 

Кравець  

5 розряд 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією 

кравець 4 розряду; 

стаж  роботи  за 

професією кравець 

4 розряду-не 

менше 1 року 

26 тижнів 3000 грн 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

2 7435 Закрійник 

Закрійник  

5 розряд 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією 

закрійник 4 

розряду стаж 

роботи за 

професією 

закрійник 4 

розряду – не 

менше 1 року 

28 тижнів 3100 грн 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

3 5220 Продавець продовольчих товарів Продавець 

продовольчих 

товарів  

4 розряд 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією 

продавець 

продовольчих 

товарів 3 розряду; 

стаж  роботи  за 

професією 

продавець 

продовольчих 

товарів 3 розряду 

не менше 1 року 

24 тижні 2700 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

Продавець 

продовольчих 

товарів  

5 розряд 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією 

продавець 

продовольчих 

товарів 4 розряду; 

16 тижнів 1800 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 



стаж  роботи  за 

професією 

продавець 

продовольчих 

товарів 4 розряду 

не менше 1 року 

4 5141 Перукар (перукар-модельєр) 

Перукар  

2 класу 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією 

перукар; стаж  

роботи  за 

професією 

перукар не менше 

1 року 

16 тижнів 1800 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

Перукар  

1 класу 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією; 

стаж  роботи  за 

професією 

перукар 2 класу  

не менше 3 років 

11 тижнів 1600 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

Перукар-

модельєр 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією 

перукар 1 класу; 

стаж  роботи  за 

професією 

перукар 1 класу  

не менше 5 років 

10 тижнів 1200 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

5 4112 Оператор комп’ютерного набору 

Оператор 

комп’ютерного 

набору 1 

категорія 

Професійно-

технічна  освіта за 

відповідною 

кваліфікацією 

оператор 

комп’ютерного  

набору 2 категорії; 

стаж  роботи  за 

13 тижнів 1600 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 



професією 

оператор 

комп’ютерного 

набору 2 категорії   

не менше 1 року 

 

6 7432 Ткач ручного художнього ткацтва  Ткач ручного 

художнього 

ткацтва 

4 розряд 

Професійно-

технічна  освіта за 

відповідною 

кваліфікацією 

ткач ручного 

художнього 

ткацтва 3 розряду; 

стаж  роботи  за 

професією ткач 

ручного 

художнього 

ткацтва 3 розряду 

не менше 1 року 

32 тижні 6700 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

Ткач ручного 

художнього 

ткацтва  

5 розряд 

Професійно-

технічна  освіта за 

кваліфікацією 

ткач ручного 

художнього 

ткацтва 4 розряду; 

стаж  роботи  за 

професією ткач 

ручного 

художнього 

ткацтва 4 розряду 

не менше 1 року 

22 тижні 4600 

так 

Свідоцтво про 

присвоєння 

(підвищення 

робітничої 

кваліфікації) 

 

 

 

 

 

 



Підвищення фахової компетентності  

 

№ 

з/п 
Професія Назва модульного курсу 

Кількість годин Строки 

навчання 

Вартість 

навчання, 

грн. 

Документ, 

що 

видається по 

закінченню 

навчання 

1 

 Кравець 

Курси крою ти шиття 

112 годин 2 місяці 1200/за 

курс 

навчання 

Довідка  

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                     Т. В. Єфіменко 

 


