
Інформація про надання платних освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Хотінський професійний аграрний ліцей» 

 

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 

25 тижнів 1600 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

2 6111 Плодоовочівник 1 розряд повна загальна 

середня освіта 

17 тижнів 1300 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

3 7231 Слюсар з ремонту колісних  транспортних 

засобів 

1, 2 розряд повна загальна 

середня освіта 

22 тижні 1400 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

4 7212 Електрогазозварник 2 розряд повна загальна 

середня освіта 

22 тижні 1800 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

5 8322 Водій автотранспортних засобів  категорія «С» повна загальна 

середня освіта 
6,5 місяців 6500 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

категорія «В» повна загальна 

середня освіта 
3,5 місяці 3800 грн.  - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

6 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва   

категорія 

«А1» 

 

повна загальна 

середня освіта 

29 тижнів 1700 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

 

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 5122 Кухар  3 розряд повна загальна 

середня освіта 

25 тижнів 1600 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 



робітника 

2 6111 Плодоовочівник 1 розряд повна загальна 

середня освіта 

17 тижнів 1300 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

3 7231 Слюсар з ремонту колісних  транспортних 

засобів 

1, 2 розряд повна загальна 

середня освіта 

22 тижні 1400 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

4 7212 Електрогазозварник 2 розряд повна загальна 

середня освіта 

22 тижні 1800 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

5 8322 Водій автотранспортних засобів  категорія «С» 

 

повна загальна 

середня освіта 
6,5 місяців 6500 грн. - Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

6 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва   

категорія 

«А1» 

 

 

 

повна загальна 

середня освіта 

29 тижнів 1700 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

 



 

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 Стаж роботи за 

професією «Кухар»  3 

розряду не менше 1 

року 

29 тижнів 1900 грн. - 
Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

5 розряд Стаж роботи за 

професією «Кухар»  4 

розряду не менше 2 

років 

19 тижнів 1200 грн. - 
Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

6 розряд Стаж роботи за 

професією «Кухар»  5 

розряду не менше 3 

років 

13 тижнів 1000 грн. - 
Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

2 6111 Плодоовочівник 2 розряд Стаж роботи за 

професією 

«Плодоовочівник» 1 

розряду не менше 0,5 

року 

13 тижнів 800 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

3 розряд Стаж роботи за 

професією 

«Плодоовочівник» 2 

розряду не менше 1 

року 

12 тижнів 700 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

3 7231 Слюсар з ремонту колісних  транспортних 

засобів 

3 розряд Стаж роботи за 

професією «Слюсар з 

ремонту автомобілів» 2 

розряду не менше 1 

року 

14 тижнів 1000 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

4 розряд Стаж роботи за 

професією «Слюсар з 

ремонту автомобілів» 3 

розряду не менше 1 

року 

14 тижнів 1000 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

5 розряд Стаж роботи за 11 тижнів 800 грн. - Свідоцтво 



професією «Слюсар з 

ремонту автомобілів» 4 

розряду не менше 1 

року 

кваліфікованого 

робітника 

6 розряд Стаж роботи за 

професією «Слюсар з 

ремонту автомобілів» 5 

розряду не менше 1 

року 

12 тижнів 900 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

4 7212 Електрогазозварник 3 розряд Стаж роботи за 

професією 

«Електрогазозварник» 

2 розряду не менше 1 

року  

12 тижнів 1000 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

4 розряд Стаж роботи за 

професією 

«Електрогазозварник» 

3 розряду не менше 1 

року 

11 тижнів 900 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

5 розряд Стаж роботи за 

професією 

«Електрогазозварник» 

4 розряду не менше 1 

року 

9 тижнів 750 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

6 розряд Стаж роботи за 

професією 

«Електрогазозварник» 5 

розряду не менше 1 року  

8 тижнів 700 грн. - 
Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

5 8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва   

категорія 

«А2» 

 

 

 

Стаж роботи за 

професією «Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва» категорія 

«А1» не менше 1 року  

7 тижнів 1200 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

категорія 

«В1» 

 

 

 

Стаж роботи за 

професією «Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва» категорія 

«А1» не менше 1 року  

6 тижнів 1200 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

категорія Стаж  роботи за 6 тижнів 1200 грн. - Свідоцтво 



«В2» 

 

 

 

професією «Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва» категорія 

«А1» не менше 1 року  

кваліфікованого 

робітника 

категорія 

«В3» 

 

 

 

Стаж роботи за 

професією «Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва» категорія 

«А1» не менше 1 року  

6 тижнів 1200 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

категорія 

«Д1» 

 

 

 

Стаж роботи за 

професією «Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва» категорія 

«А1» не менше 1 року  

5 тижнів 1200 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

категорія 

«Е1» 

 

 

 

Стаж роботи за 

професією «Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва» категорія 

«А1» не менше 1 року  

5 тижнів 1200 грн. - 

Свідоцтво 

кваліфікованого 

робітника 

 

 

Директор                                                                                                 О.С. Шабаль  


