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№ 
з/п

Код за 
ДК 
України

Назва професії
Види 

професійної 
підготовки

Ліцензова-
ний обсяг

Можливість 
здійснювати 
підготовку 
іноземців та 
осіб без 

громадянства

Номер 
рішення за 
кожною 
професією 
(наказ МОН, в 
якому 

приймалося 
рішення до 
даної  
професії)

1 2 3 4 5 6 7

Підготовка фахівців: перший (початковий) рівень
1 4115 Асистент референта професійно-

технічне навчання
15 Ні протокол № 105 

від 27.06.2013
2 8211 Верстатник широкого 

профілю
професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013



3 7212 Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

4 7212 Електрозварник ручного 
зварювання

професійно-
технічне навчання

20 Ні протокол № 95/2 
від 22.05.2018

5 4212 Касир (в банку) професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

6 4211 Касир (на підприємстві, в 
установі, організації)

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

7 4211 Касир торговельного залу професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

8 7223 Контролер верстатних і 
слюсарних робіт 
(слюсарні роботи)

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

9 8211 Контролер верстатних та 
слюсарних робіт 
(верстатні роботи)

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

10 7212 Контролер зварювальних 
робіт

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

11 4121 Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

12 8211 Оператор верстатів з 
програмним керуванням

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

13 4113 Оператор з обробки 
інформації та 
програмного 
забезпечення

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

14 4112 Оператор комп'ютерного 
набору

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

15 4112 Оператор комп'ютерної 
верстки

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

16 7233 Слюсар з 
механоскладальних робіт

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

17 7214.2 Слюсар із збирання 
металевих конструкцій

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

18 7222 Слюсар-
інструментальник

професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

19 7233 Слюсар-ремонтник професійно-
технічне навчання

15 Ні протокол № 105 
від 27.06.2013

Підготовка фахівців: другий (базовий) рівень
20 7212 Електрозварник ручного 

зварювання
підвищення 
кваліфікації 
робітників

20 Ні протокол № 105 
від 16.08.2018

21 7233 Слюсар-ремонтник підвищення 
кваліфікації 
робітників

20 Ні протокол № 105 
від 16.08.2018
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