
Інформація про надання платних освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

Державний навчальний заклад «Білопільське 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 5220 Продавець продовольчих товарів 3 розряд повна загальна середня 
освіта 

24 тижні 2300 ні свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 
2 5220 Продавець непродовольчих товарів 3 розряд повна загальна середня 

освіта 

24 тижні 2300 ні свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 

3 5122 Кухар 3 розряд базова або повна 

загальна середня освіта 

20 тижнів 3300 ні свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 

4 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряд базова або повна 

загальна середня освіта 

24 тижні 2500 ні свідоцтво про 

присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 
5 6111 Плодоовочівник 1 розряд базова або повна 

загальна середня освіта 

20 тижнів 2800 ні свідоцтво про 

присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 
6 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування 
3 розряд базова або повна 

загальна середня освіта 
24 тижні 2800 ні свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 
7 7212 Електрогазозварник 2 розряд повна загальна середня 

освіта 

24 тижні 3000 ні свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 

8 7241 Слюсар-електромонтажник 3 розряд повна загальна середня 

освіта 

24 тижні 3500 ні свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 

9 5112 Провідник пасажирського вагона провідник 

пасажирського 
вагона 

повна загальна середня 

освіта 

20 тижнів 5 600 ні свідоцтво про 

присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 
10 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») категорія «С» повна загальна середня 

освіта 

24 тижні 4600 ні свідоцтво про 

присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 
11 8331 

 
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2», «В1») 
категорії 

«А1» 
базова або повна 

загальна середня освіта 
28 тижнів 5600 ні свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 
12 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських 
даних 

повна загальна середня 
освіта 

24 тижні 4000 ні свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 

13 7132 Лицювальник-плиточник 3 розряд повна загальна середня 20 тижнів 4800 ні свідоцтво про 



освіта присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 
14 7141 Маляр 3 розряд повна загальна середня 

освіта 

20 тижнів 4600 ні свідоцтво про 

присвоєння 
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 

Можливість 

навчання за 

результатами 

вхідного контролю 

Документ, що 

видається по 

закінченню 

навчання 

1 5220 Продавець продовольчих товарів 3 розряди повна або базова 
загальна середня освіта 

24 тижні 2700 так свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 

2 5220 Продавець непродовольчих товарів 3 розряди повна або базова 
загальна середня освіта 

24 тижні 2500 так свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 

3 5122 Кухар 3 розряди повна або базова 

загальна середня освіта 

21 тиждень 3300 так свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 

4 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряд повна або базова 

загальна середня освіта 

9 тижнів 2100 так свідоцтво про 

присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 

5 6111 Плодоовочівник 1 розряди повна або базова 

загальна середня освіта 

14 тижнів 2900 так свідоцтво про 

присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 

6 8311 Помічник машиніста тепловоза помічник 
машиніста 

тепловоза 

повна або базова 
загальна середня освіта, 

попередній 

кваліфікаційний рівень 
«Слюсар з ремонту 

рухомого складу» 

24 тижні 4800 так свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 

7 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2,3розряди повна або базова 

загальна середня освіта 

18 тижнів 2700 так свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 

8 7233 Слюсар з механоскладальних робіт 3 розряд повна або базова 
загальна середня освіта 

21 тиждень 2900 так свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 

9 7212 Електрогазозварник 2 розряди повна або базова 
загальна середня освіта 

23 тижні 3100 так свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 

10 7241 Слюсар-електромонтажник 2 розряди повна або базова 

загальна середня освіта 

22 тижні 4500 так свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 



11 5112 Провідник пасажирського вагона провідник 
пасажирського 

вагона 

повна або базова 
загальна середня освіта 

28 тижнів 5000 так свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 

12 8331 
 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва (категорія “А1”, “А2”, “В1”, 

“В2”, “В3”) 

категорія «А1» повна або базова 
загальна середня освіта 

21 тиждень 2900 так свідоцтво про 
присвоєння 

робітничої 

кваліфікації 

13 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») категорія «С» повна або базова 

загальна середня освіта 

10 тижнів 4000 так свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 

14 8331 

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2», «В1») 

(категорії «А1», 

«А2», «В1») 

повна або базова 

загальна середня освіта 

27 тижнів 3700 так свідоцтво про 

присвоєння 

робітничої 
кваліфікації 

15 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних обліковець з 

реєстрації 
бухгалтерських 

даних 

повна або базова 

загальна середня освіта 

20 тижнів 3900 так свідоцтво про 

присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 

16 7132 Лицювальник-плиточник 3, роз повна або базова 

загальна середня освіта 

12 тижнів 2600 так свідоцтво про 

присвоєння 
робітничої 

кваліфікації 

17 7141 Маляр 3,роз повна або базова 
загальна середня освіта 

12 тижнів 2400 так свідоцтво про 
присвоєння 

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 

Можливість 

навчання за 

результатами 

вхідного контролю 

Документ, що 

видається по 

закінченню 

навчання 

1 5220 Продавець продовольчих товарів 4,5 повна або базова 

загальна середня освіта 

20 тижнів 3900 так свідоцтво про 

підвищення 

робітничої 
кваліфікації 

2 5220 Продавець непродовольчих товарів 4,5 повна або базова 

загальна середня освіта 

20 тижнів 3700 так свідоцтво про 

підвищення 

робітничої 

кваліфікації 

3 5122 Кухар 4,5 повна або базова 

загальна середня освіта, 
стаж роботи за 

попередньою категорією 

не менше 1 року 

8 тижнів 32000 так свідоцтво про 

підвищення 
робітничої 

кваліфікації 

4 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 3,4,5,6 розряд повна або базова 
загальна середня освіта, 

стаж роботи за 

попередньою категорією 
не менше 1 року 

12 тижнів 3300 так свідоцтво про 
підвищення 

робітничої 

кваліфікації 

5 6111 Плодоовочівник 2,3розряд повна або базова 

загальна середня освіта, 
стаж роботи за 

7 тижнів 1800 так свідоцтво про 

підвищення 
робітничої 



попередньою категорією 
не менше 1 року 

кваліфікації 

6 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3,4,5,6, розряди повна або базова 

загальна середня освіта, 

стаж роботи за 
попередньою категорією 

не менше 1 року 

9 тижнів 1800 так свідоцтво про 

підвищення 

робітничої 
кваліфікації 

7 7233 Слюсар з механоскладальних робіт 3,4,5 повна або базова 
загальна середня освіта, 

стаж роботи за 

попередньою категорією 
не менше 1 року 

15 тижнів 2400 так свідоцтво про 
підвищення 

робітничої 

кваліфікації 

8 7212 Електрогазозварник 3,4,5 повна або базова 

загальна середня освіта, 

стаж роботи за 
попередньою категорією 

не менше 1 року 

9 тижнів 2800 так свідоцтво про 

підвищення 

робітничої 
кваліфікації 

9 7241 Слюсар-електромонтажник  повна або базова 
загальна середня освіта 

12 тижнів 2700 так свідоцтво про 
підвищення 

робітничої 

кваліфікації 

10 8331 
 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2», «В1») 

«А2», «В1» повна або базова 
загальна середня освіта, 

стаж роботи за 

попередньою категорією 
не менше 1 року 

7 тижнів 1500 так свідоцтво про 
підвищення 

робітничої 

кваліфікації 

11 7132 Лицювальник-плиточник 3,4,5.6,7 розряди повна або базова 

загальна середня освіта, 
стаж роботи за 

попередньою категорією 

не менше 1 року 

7 тижнів 3500 так свідоцтво про 

підвищення 
робітничої 

кваліфікації 

12 7141 Маляр 3,4,5.6,7 розряди повна або базова 

загальна середня освіта, 

стаж роботи за 
попередньою категорією 

не менше 1 року 

7 тижнів 3300 так свідоцтво про 

підвищення 

робітничої 
кваліфікації 

 

Директор                                                                                                                                                                      Ю.Г.Христій 


