
Інформація про надання платних освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
Державний навчальний заклад «Охтирський центр професійно-технічної освіти» 

 
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 5122 Кухар 3  розряд Повна загальна 

середня освіта 
22 тижні 6500 грн. + свідоцтво 

2 5220 Продавець продовольчих товарів  3 розряд Повна загальна 

середня освіта 
22 тижні 4900 грн. + свідоцтво 

3 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

2 розряд Повна загальна 

середня освіта 
23 тижні 5100 грн. + свідоцтво 

4 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії "В") категорія «В» Повна загальна 

середня освіта 
24 тижні 6000 грн. + свідоцтво 

5 5141 Перукар (перукар-модельєр) перукар Повна загальна 

середня освіта 
21тижні 6500 грн. + свідоцтво 

6 5141 Візажист візажист Повна загальна 

середня освіта 
23 тижні 4500 грн. + свідоцтво 

Філія Державного навчального закладу «Охтирський центр професійно-технічної освіти» смт В.Писарівка 

7 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії 

“А1”, “А2”, “В1”) 

А1 Повна загальна 

середня освіта 

29 тижні 7300 грн. + свідоцтво 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

результатам

и вхідного 

контролю 

Документ, 

що 

видається по 

закінченню 

навчання 

1 5141 Перукар (перукар-модельєр) Перукар 1-го 

класу 

перукар 2-го 

класу 

11 3400 грн. + свідоцтво 

перукар-

модельєр 

Перукар 1-го 

класу 

10 3200 грн. + свідоцтво 

 

 

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 5122 Кухар 4 розряд 3 розряд 20 5500 грн. + свідоцтво 

3 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

3 розряд 2 розряд 21 4700 грн. + свідоцтво 
4 розряд 3 розряд 20 4500 грн. + свідоцтво 

5 5141 Перукар (перукар-модельєр) Перукар 1-го 

класу 

перукар 2-го 

класу 

11 3400 грн. + свідоцтво 

перукар-

модельєр 

Перукар 1-го 

класу 

10 3200 грн. + свідоцтво 

Філія Державного навчального закладу «Охтирський центр професійно-технічної освіти» смт В.Писарівка 

7 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії 

“А1”, “А2”, “В1”) 

Категорія 

«А2» 

«А1» 13 3000 грн. + свідоцтво 

«В1» «А2» 6 1400 грн. + свідоцтво 

 

Директор ДНЗ «Охтирський центр ПТО»                                                                                                        А. В. Горобець



 


