
Інформація про надання платних освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Зноб-Новгородський 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 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») «С» 9, 11 кл. 3,5 міс. 2500 грн. + Свідоцтво 

2 6111 Плодоовочівник І-ІІІ розряд 9, 11 кл 3,5 міс. 1500 грн. + Свідоцтво 
3 8331 

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії 

«А1», «А2», «В1» «В2», «В3», «D1», «Е1», «G1», 

«H») 

«А1» 9, 11 кл 1 рік 2500 грн. + Свідоцтво 
«А2», «В1», 

«В2», «В3», 

«D1», «Е1», 

«G1», «H» 

 3,5 міс. 1500 грн. + 

4 5220 Продавець продовольчих товарів 3-4 розряд 9, 11 кл 1 рік 1500 грн. + Свідоцтво 
5 5220 Продавець непродовольчих товарів 3 розряд 9, 11 кл 1 рік 1500 грн. + Свідоцтво 
6 6141 Лісник - 9, 11 кл 6 міс 1500 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 

результатами 

вхідного 

контролю 

Документ, 

що 

видається по 

закінченню 

навчання 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») «С» 11 кл. 3,5 міс. 2500 грн. + Свідоцтво 

2 6111 Плодоовочівник І-ІІІ розряд 11 кл 3,5 міс. 1500 грн. + Свідоцтво 

3 8331 
 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії 

«А1», «А2», «В1» «В2», «В3», «D1», «Е1», «G1», 

«H») 

«А1» 11 кл 1 рік 2500 грн. + Свідоцтво 

4 5220 Продавець продовольчих товарів 3-4 розряд 11 кл 1 рік 1500 грн. + Свідоцтво 

5 5220 Продавець непродовольчих товарів 3 розряд 11 кл 1 рік 1500 грн. + Свідоцтво 

6 6141 Лісник - 11 кл 6 міс 1500 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 

2 6111 Плодоовочівник ІІ-ІІІ розряд Плодоовочівник І 

розряд 

3,5 міс. 1500 грн. + Свідоцтво 

3 8331 
 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії 

«А1», «А2», «В1» «В2», «В3», «D1», «Е1», 

«G1», «H») 

«А2», «В1» 

«В2», «В3», 

«D1», «Е1», 

«G1», «H» 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва (категорії 

«А1») 

3,5 міс. 1500 грн. + Свідоцтво 

4 5220 Продавець продовольчих товарів 3-4 розряд Продавець 

продовольчих товарів 2 

розряд 

1 рік 1500 грн. + Свідоцтво 

5 5220 Продавець непродовольчих товарів 3 розряд Продавець 

непродовольчих 

товарів 2 розряд 

1 рік 1500 грн. + Свідоцтво 

6 6141 Вальник лісу VI розряд Вальник лісу V розряд 2 міс 257 грн. + Свідоцтво 

 

 

 

Директор ДПТНЗ «Зноб-Новгородський  

професійний аграрний ліцей»                                                                                                                    В. І. Гончаров 


