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ЗВЕРНЕННЯ ДО АБІТУРІЄНТА  

ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ  
 

У цьому році Ти закінчиш школу і станеш перед вибором – ким бути у 

майбутньому, чим займатися? Ти зробиш перший крок у самостійне життя. Ним буде 

вибір майбутньої професії, що має важливе значення для кожної людини. Адже, якщо 

Ти вдало вирішиш для себе цю проблему, то можеш у подальшому розраховувати на 

здійснення багатьох  своїх надій і сподівань. 

Як визначити ту професію, що буде потрібна людям, державі, та стане 

доступною і посильною для Тебе. 

Сьогодні на ринку праці є попит на кваліфікованих робітників різних професій. 

Ти можеш обрати будь-яку з них. Але пам’ятай, що наш час – це час професіоналів. 

Тільки професіонал у своїй справі є конкурентноспроможним у сучасних 

економічних умовах; тільки професіонал здатен швидко та якісно вирішувати 

нагальні виробничі завдання, адекватно реагувати на зміни ринку праці. І таких 

професіоналів, майстрів своєї справи, готують заклади професійної (професійно-

технічної) освіти нашої області. 

Якщо Ти ще не обрав свою професією, то ми зможемо допомогти в цьому.  

Цей довідник інформує про робітничі професії, які можна здобути у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області, серед них: 

– 19 закладів державної форми власності (16 – підпорядкованих Міністерству 

освіти і науки України; 2 – підпорядкованих Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій; 1 – підпорядкований Міністерству інфраструктури України); 

– 11 закладів комунальної форми власності (10 міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів, 1 – підпорядкований управлінню житлово-комунального 

господарства Закарпатської обласної державної адміністрації); 

– 2 заклади передвищої фахової освіти (1 державної та 1 приватної форми 

власності); 

– 17 приватних ЗП(ПТ)О (10 – закладів Товариства сприяння обороні України, 

1 – заклад Всеукраїнської спілки автомобілістів).  

                   

 

 Зроби свій вибір!  

І хай він буде вдалим! 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

       і науки України 
від 14.05.2013  №499 

(зі змінами, внесеними згідно з 

наказами МОН України від 
09.04.2014 № 344; 07.02.2019 

№ 152; 12.12.2019 № 1550) 

 

ТИПОВІ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

І. Загальна частина 

1.1. Ці Типові правила є обов'язковими для закладів професійної (професійно-

технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування. 

1.2. До закладів професійної (професійно-технічної) освіти приймаються 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах. 

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, який має ліцензію на підготовку (у тому числі 

первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які 

прибули в Україну на навчання. 

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) 

освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, 

кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та 

соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця 

проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або 

припущеними. 

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну 

(професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного 

законодавства України та міжнародних договорів. 

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має 

рівне з громадянами України право на освіту. 

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для 

вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує 

додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також 

показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів 

України. 

1.4. Прийом громадян до закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

кваліфікований робітник; 

молодший спеціаліст. 
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1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за 

рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, 

установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами. 

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також 

перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних 

і юридичних осіб. 

ІІ. Приймальна комісія 
2.1. Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює 

приймальна комісія. 

2.2. Очолює приймальну комісію директор закладу професійної (професійно-

технічної) освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад 

комісії і порядок її роботи. 

2.3. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на 

наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у 

тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти за погодженням зі структурними підрозділами з питань 

професійної (професійно-технічної) освіти Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не 

пізніше 01 грудня поточного року. 

2.4. Приймальна комісія: 

організовує прийом заяв та документів; 

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, 

умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального 

захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, 

працевлаштування після закінчення закладу освіти; 

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; 

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує 

відповідні списки осіб; 

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням 

здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників; 

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

2.5. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) 

інформаційні стенди і мають обумовлювати: 

перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою 

ліцензією; 

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) 

та спеціалізацією; 

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, 

строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями; 

форми та ступеневість навчання; 

обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, 

статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства; 

перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та 

спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з 

окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та 

навичок; 
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порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок 

зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал; 

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань; 

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); 

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання; 

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які 

потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження 

зазначеного огляду в інших медичних установах. 

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами 

прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до 

затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів. 

ІІІ. Документи для вступу 
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму 

здобуття освіти, місце проживання, до якої додають: 

документ про освіту; 

документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований 

робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти 

другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені 

професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти третього атестаційного 

рівня); 

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; 

6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть 

встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток); 

копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за 

наявності). 

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та 

документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх 

біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про 

звернення за захистом в Україні. 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, 

організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

ІV. Умови прийому 
4.1. Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться 

шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: 

за рейтинговим списком вступників; 

за результатами співбесіди; 

за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню 

освіту або повну загальну середню освіту; 

за результатами вступних випробовувань; 

запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству 

України. 

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду 

прийому документів. 

4.3. Здобувачі освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які 

успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і 
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пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь 

навчання на основі конкурсного відбору. 

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у закладах освіти ІІІ атестаційного 

рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності). 

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може 

здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок 

відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту». 

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у 

зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у 

наступних етапах конкурсного відбору не допускаються. 

V. Зарахування 

5.1. Зараховуються поза конкурсом: 

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» надано таке право; 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх 

числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування» (зі змінами); 

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за 

обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, 

у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами 

цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях; 

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці» надано таке право; 

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, 

при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно 

до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну 

допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або 

стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»; 

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, 

працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових 

обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі 

подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули 

під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 

21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про 

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді». 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 

випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою 

(срібною) медаллю; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524/99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157/2002
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157/2002
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випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво 

про базову загальну середню освіту з відзнакою; 

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями 

(спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними; 

призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу; 

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є 

особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, 

одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує 

дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали 

дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними 

професіями (спеціальностями); 

особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за 

цільовим направленням на навчання. 

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору 

приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, 

що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-

технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти. 

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний 

строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

здійснюється наказом директора цього закладу. 

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на 

навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з 

підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або 

юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів. 

VІ. Прикінцеві положення 
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням 

поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і 

подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів 

від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали 

позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При 

невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій 

(спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити 

додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються 

документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються 

протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт. 

6.5. Контроль за дотриманням цих Типових правил закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n206
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здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та 

створеними ними органами управління професійно-технічною освітою. 

 

 

Директор департаменту 

професійно-технічної освіти 

 

                                                              В.В. Супрун 
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ПЕРЕЛІК РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ, 

ЯКІ МОЖНА ЗДОБУТИ В ЗП(ПТ)О  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Професії загальні для всіх галузей економіки 

  Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

ВПУ №3 м. Мукачево 

  Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи) 

Оператор комп’ютерного  набору 

ВПУ №3 м. Мукачево 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

Тячівський професійний ліцей 

ВПУ №34 м. Виноградів 

  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

Оператор  комп’ютерного набору 

Перечинський професійний ліцей 

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

Тячівський професійний ліцей  

ВПУ №34 м. Виноградів 

  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних ВПУ №3 м. Мукачево 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

Навчальний центр «Перспектива» 

  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

Касир (в банку) 

Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

Касир (в банку) 

Адміністратор 

ВПУ №34 м. Виноградів 

  Касир торговельного залу ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи) 

ВПУ №3 м. Мукачево 

Тернівський МНВК 

  Оператор  комп’ютерного набору Горінчівський МНВК 

Тернівський МНВК 

Білківський МНВК 

Колочавський МНВК 

Великоком’ятівський МНВК 

Тячівський МНВК 

Калинівський МНВК 

Вишківський МНВК 

Залужанський МНВК 

  Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

ВПУ №3 м. Мукачево 

ВПУ №34 м. Виноградів 

  Електромеханік з ремонту та обслуговування 

лічильно-обчислювальних машин 

ВПУ №3 м. Мукачево 

  Електромонтер з ремонту і обслуговування 

електроустаткування 

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)   

ДПТНЗ «Білківський професійний 

аграрний ліцей» 

ДПТНЗ «Мукачівський професійний 

аграрний ліцей ім. М. Данканича» 

ВПУ №34 м. Виноградів 

  Агент з організації туризму Міжгірський професійний ліцей 

  Адміністратор 

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, 

пансіонату) 

Покоївка 

Міжгірський професійний ліцей 
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  Покоївка 

Адміністратор 

Агент з організації туризму 

Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

  Машиніст крана (кранівник)   ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Оператор заправних станцій ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

УКК управління житлово-

комунального господарства 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

  Оператор котельні ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Стропальник  ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів»  

УКК управління житлово-

комунального господарства 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

  Машиніст компресорних установок ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Електромонтер з ремонту і обслуговування 

електроустаткування 

ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

УКК управління житлово-

комунального господарства 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

  Рятувальник  Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Закарпатської 

області 

Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення 

Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області 

  Матрос-рятувальник Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення 

Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області 

  Пожежний-рятувальник Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Закарпатської 

області 

Аварійно-рятувальний загін 
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спеціального призначення 

Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області 

  Командир відділення оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту 

Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення 

Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області 

  Охоронник  ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Машиніст насосних установок пожежно-

рятувального транспортного засобу 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Закарпатської 

області 

Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення 

Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області 

  Оператор хлораторної установки УКК управління житлово-

комунального господарства 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

  Тракторист  Тернівський МНВК 

ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Водій навантажувача ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Тракторист 

Слюсар-ремонтник 

ПТУ №33 смт Великий Березний 

Поліграфічне виробництво 

  Оператор комп’ютерного набору 

Оператор комп’ютерної верстки 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

Загальні професії електротехнічного виробництва 

  Токар 

Фрезерувальник 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Токар ВПУ №3 м. Мукачево 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Фрезерувальник ВПУ №3 м. Мукачево 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Верстатник широкого профілю 

Оператор верстатів з програмним керуванням 

(ПК) 

ВПУ №3 м. Мукачево 

  Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

ВПУ №3 м. Мукачево 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Слюсар-електрик з ремонту Міжгірський професійний ліцей 
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електроустаткування 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Слюсар із складання металевих конструкцій 

Електрозварник ручного зварювання 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Електрозварник ручного зварювання ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Електрогазозварник ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

Хустський професійний ліцей 

Перечинський професійний ліцей 

Тячівський професійний ліцей 

ВПУ №34 м. Виноградів  

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

ДПТНЗ «Білківський професійний 

аграрний ліцей» 

ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Слюсар із складання металевих конструкцій 

Електрогазозварник 

Перечинський професійний ліцей 

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

  Електрогазозварник 

Рихтувальник кузовів 

ДПТНЗ «Білківський професійний 

аграрний ліцей» 

  Слюсар-ремонтник ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

УКК управління житлово-

комунального господарства 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

  Слюсар-ремонтник 

Слюсар-електромонтажник 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Слюсар з експлуатації та ремонту газового 

устаткування 

ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Слюсар-електромонтажник 

В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

Виробництво електронної техніки 

  Регулювальник радіоелектронної апаратури і 

приладів 

Контролер радіоелектронної апаратури 

ВПУ №3 м. Мукачево 

  Монтажник  радіоелектронної апаратури і 

приладів 

В’язальник джгутів, кабелів та шнурів 

ВПУ №3 м. Мукачево 

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 

  Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 

Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування 

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

Тячівський професійний ліцей 

  Електромонтажник силових мереж та Тячівський професійний ліцей 
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електроустаткування   

  Маляр 

Штукатур 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

  Маляр 

Штукатур 

Лицювальник-плиточник 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО»  

Хустський професійний ліцей 

ВПУ №34 м. Виноградів 

  Маляр ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Штукатур ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

  Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування 

Газозварник 

Хустський професійний ліцей 

  Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування 

Берегівський професійний ліцей 

сфери послуг 

  Столяр будівельний 

Паркетник 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

  Столяр будівельний 

Тесляр 

Перечинський професійний ліцей 

  Муляр 

Штукатур 

Лицювальник-плиточник 

Міжгірський професійний ліцей 

ДПТНЗ «Білківський професійний 

аграрний ліцей» 

  Монтажник гіпсокартонних конструкцій 

Штукатур 

Маляр  

Хустський професійний ліцей 

  Монтажник гіпсокартонних конструкцій Хустський професійний ліцей 

Навчальний центр «Перспектива» 

  Муляр ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Лицювальник-плиточник Навчальний центр «Перспектива» 

Професії сільськогосподарського профілю 

  Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії 

«А1», «А2», «В1») 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин 

та устаткування 

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)   

ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

ВПУ №34 м. Виноградів 

  Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорії 

«А1», «А2», «В1») 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин 

та устаткування 

ДПТНЗ «Білківський професійний 

аграрний ліцей» 

  Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорії «D1») 

ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

  Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорії «А1») 

Відокремлений підрозділ 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Мукачівський аграрний 
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коледж» 

ТОВ «Навчально-виробничий 

комплекс «ЛАН» 

Лісозаготівельні роботи 

  Лісник 

Єгер 

Міжгірський професійний ліцей 

  Тракторист (лісозаготівельні роботи) ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

ТОВ «ЕНО Меблі Лтд» 

  Лісоруб ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

ТОВ «ЕНО Меблі Лтд» 

Автомобільний транспорт 

  Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

Хустський професійний ліцей 

Перечинський професійний ліцей 

Тячівський професійний ліцей 

Міжгірський професійний ліцей 

МПП «Крокус МГ» 

ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

  Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 

Рихтувальник кузовів 

Хустський професійний ліцей 

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

Перечинський професійний ліцей 

Міжгірський професійний ліцей 

ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

  Слюсар з механоскладальних робіт 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 

ДНЗ «Ужгородський центр ПТО» 

Перечинський професійний ліцей 

  Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 

Електрозварник ручного зварювання 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

  Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)  

ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

ВПУ №34 м. Виноградів 

  Водій мототранспортних засобів (категорія 

«А») 

Закарпатський державний 

обласний НКК 

Хустський технічний коледж ТСО 

У 

Іршавська автошкола ТСО У 

Ужгородська автошкола ТСО У 

Ужгородський міський об’єднаний 
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учбово-спортивний центр ТСО У 

Свалявський РСТК ТСО У 

  Водій мототранспортних засобів (категорія 

«А1») 

Закарпатський державний 

обласний НКК 

Хустський технічний коледж ТСО 

У 

Міжгірський РСТК ТСО У 

Ужгородська автошкола ТСО У 

Ужгородський міський об’єднаний 

учбово-спортивний центр ТСО У 

Свалявський РСТК ТСО У 

  Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

ВПУ №34 м. Виноградів 

Хустський технічний коледж ТСО 

У 

Великоберезнянський РСТК ТСО 

У 

Міжгірський РСТК ТСО У 

Ужгородська автошкола ТСО У 

Іршавська автошкола ТСО У 

Ужгородський міський об’єднаний 

учбово-спортивний центр ТСО У 

Виноградівський ПТНЗ ТСО У 

Воловецький РСТК ТСО У 

Тячівський СТК ТСО У 

Свалявський РСТК ТСО У 

Закарпатський державний 

обласний НКК 

Навчальний заклад об’єднання 

громадян «Автомобільна школа 

Закарпатської обласної організації 

Всеукраїнської спілки 

автомобілістів» 

Тернівський МНВК 

Горінчівський МНВК 

Вишківський МНВК  

Колочавський МНВК 

Великоком’ятівський МНВК 

Тячівський МНВК 

Калинівський МНВК 

Залужанський МНВК 

Солотвинський МНВК 

Яношівський ліцей с/г профілю з 

наданням професійної підготовки 

ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки  

кадрів» 

МПП «Крокус МГ» 

ТОВ «Навчальний центр «Квадро» 

ТОВ «Навчально-виробничий 
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комплекс «ЛАН» 

ПП «Навчальний комбінат «БМВ» 

  Водій автотранспортних засобів (категорія 

«ВЕ») 

Ужгородський міський об’єднаний 

учбово-спортивний центр ТСО У 

  Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 

Хустський технічний коледж ТСО 

У 

Ужгородський міський об’єднаний 

учбово-спортивний центр ТСО У 

Горінчівський МНВК 

Тернівський МНВК 

Тячівський МНВК 

Колочавський МНВК 

Великоком’ятівський МНВК 

Вишківський МНВК 

Солотвинський МНВК 

Міжгірський РСТК ТСО У 

Свалявський РСТК ТСО У 

Закарпатський державний 

обласний НКК 

  Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ВПУ №34 м. Виноградів 

Хустський технічний коледж ТСО 

У 

Міжгірський РСТК ТСО У 

Іршавська автошкола ТСО У 

Ужгородська автошкола ТСО У 

Ужгородський міський об’єднаний 

учбово-спортивний центр ТСО У 

Тячівський СТК ТСО У 

Виноградівський ПТНЗ ТСО У 

Свалявський РСТК ТСО У 

Солотвинський МНВК 

Горінчівський МНВК 

Тернівський МНВК 

Калинівський МНВК 

  Водій автотранспортних засобів (категорія 

«СЕ») 

Хустський технічний коледж ТСО 

У 

Міжгірський РСТК ТСО У 

Іршавська автошкола ТСО У 

Ужгородська автошкола ТСО У 

Ужгородський міський об’єднаний 

учбово-спортивний центр ТСО У 

Тячівський СТК ТСО У 

Закарпатський державний 

обласний НКК 

  Водій автотранспортних засобів (категорія 

«D1») 

Хустський технічний коледж ТСО 

У  

Ужгородська автошкола ТСО У 

Ужгородський міський об’єднаний 

учбово-спортивний центр ТСО У 

Закарпатський державний 

обласний НКК 

  Водій автотранспортних засобів (категорія Хустський технічний коледж ТСО 
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«D») У  

Іршавська автошкола ТСО У 

Ужгородська автошкола ТСО У 

Ужгородський міський об’єднаний 

учбово-спортивний центр ТСО У 

Тячівський СТК ТСО У 

Закарпатський державний 

обласний НКК 

  Інструктор з індивідуального навчання водінню Хустський технічний коледж ТСО У 

Залізничний транспорт 

  Слюсар з ремонту рухомого складу ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

  Монтер колії ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

Швейне виробництво 

  Швачка Хустський професійний ліцей 

сфери послуг 

Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

Перечинський професійний ліцей 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

ПТУ №33 смт В. Березний 

Горінчівський МНВК 

Тернівський МНВК 

  Швачка 

Оператор швацького устаткування 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

  Швачка 

Кравець 

Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

Перечинський професійний ліцей 

Берегівський професійний ліцей 

сфери послуг 

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

Горінчівський МНВК 

  Швачка 

Вишивальник  

Міжгірський професійний ліцей 

  Закрійник Хустський професійний ліцей 

сфери послуг  

  Кравець  Хустський професійний ліцей 

сфери послуг 

Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

Берегівський професійний ліцей 

сфери послуг 

  Вишивальник  Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

Сфера послуг 

  Перукар (перукар-модельєр)  Хустський професійний ліцей 

сфери послуг 

Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 
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ВПУ №34 м. Виноградів 

Хустський технічний коледж ТСО 

У 

  Перукар (перукар-модельєр) 

Візажист 

Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

  Манікюрник 

Педикюрник  

Ужгородське ВКУ КНТЕУ 

  Ліфтер  УКК управління житлово-

комунального господарства 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

  Чистильник димоходів, лежаків і топок УКК управління житлово-

комунального господарства 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

  Адміністратор 

Портьє 

Свалявський професійний 

будівельний ліцей 

  Соціальний робітник Навчальний центр «Перспектива» 

Громадське харчування 

  Кухар  Берегівський професійний ліцей 

сфери послуг 

Тячівський професійний ліцей 

Ужгородське ВПУ ТТХ 

Горінчівський МНВК 

Тернівський МНВК 

  Кухар 

Кондитер 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

Ужгородське ВПУ ТТХ 

  Офіціант  

Бармен 

Берегівський професійний ліцей 

сфери послуг 

Тячівський професійний ліцей 

ДПТНЗ «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей ім. М. 

Данканича» 

Ужгородське ВПУ ТТХ 

Міжгірський професійний ліцей 

  Офіціант  Ужгородське ВПУ ТТХ 

  Пекар 

Кондитер 

Берегівський професійний ліцей 

сфери послуг 

  Кондитер  Ужгородське ВПУ ТТХ 

  Кухар 

Офіціант 

Міжгірський професійний ліцей 

Тячівський професійний ліцей 

Торговельно-комерційна діяльність 

  Продавець продовольчих товарів 

Продавець непродовольчих товарів 

ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

Ужгородське ВПУ ТТХ 

  Продавець продовольчих товарів ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

ПТУ №33 смт Великий Березний 

Горінчівський МНВК 
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Деревообробне виробництво 

  Столяр ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» 

Тячівський професійний ліцей 

  Столяр 

Тесляр 

Міжгірський професійний ліцей 

Тячівський професійний ліцей 

  Верстатник деревообробних верстатів Міжгірський професійний ліцей 

ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

УКК управління житлово-

комунального господарства 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації 

ТОВ «ЕНО Меблі Лтд» 

Виробництво художніх і ювелірних виробів 

  Виробник художніх виробів з дерева Міжгірський професійний ліцей 

Гірничодобувна промисловість 

  Машиніст екскаватора ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

Буріння свердловин, добування нафти 

  Машиніст бурової установки  ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки 

кадрів» 

Зв’язок 

  Радіотелефоніст  Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення УДСНС 

України у Закарпатській області 
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ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №3 
Адреса: 89600 м. Мукачеве,  

вул. Кооперативна, 2 тел. 2-24-81 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та свідоцтва про атестацію серії РД №040826 (строк дії щодо основних професій до 

25.05.2022р. та щодо професії електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин до 16.06.2026 р.), ВПУ № 3 має право здійснювати 

підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій: 

 № 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

 1 

8211 

8211 

 

Верстатник широкого профілю 

Оператор верстатів з 

програмним керуванням 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 

 2  

7242 

 

7242 

Регулювальник      

радіоелектронної апаратури та 

приладів 

Контролер радіоелектронної 

апаратури та приладів 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

 

 

 

3 

7243 

 

 

 

Радіомеханік з обслуговуван-

ня та ремонту радіо-

телевізійної  

апаратури 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

 

 

4 

 

7241 

 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка 
30 

5 

7242 

 

7242 

Монтажник радіоелектронної 

апаратури та приладів 

В’язальник схемних джгутів, 

кабелів та шнурів 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

6 

7241 Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-

обчислювальних машин 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка 

60 

7 

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

30 

8 
4121 Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

9 

4113 

 

 

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

10 

10 

4115 

 

Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

11 8211 Токар Первинна професійна 25 
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 № 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

підготовка 

Професійно-технічне 

навчання 
7 

Перепідготовка  8 

12 8211 Фрезерувальник 

Первинна професійна 

підготовка 
25 

Професійно-технічне 

навчання 
7 

Перепідготовка 8 

Також ВПУ №3 надана ліцензія на надання освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра 

з нижчезазначених  галузей знань та спеціальностей:  

№ 

з/п 

Назва галузі 

знань 
Спеціальність  

Ліцензований 

обсяг (на 

одному 

курсі/році 

навчання) 

Можливість 

здійснювати 

підготовку 

іноземців та 

осіб без 

громадянства 

(так/ні) 

1 02 Культура і 

мистецтво 

29 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

30 ні 

2 17 Електроніка 

та 

телекомунікації 

171 Електроніка 40 ні 

3 17 Електроніка 

та 

телекомунікації 

172 Телекомунікації та радіотехніка 30 ні 

4 14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

30 ні 

Для учнів училище проводить первинну професійну підготовку за 

вищеназваними професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для 

дорослого незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації 

(ПК) та професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з 

видачею свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до Вищого 

професійного училища № 3 м. Мукачево в 2021 році. 

УЖГОРОДСЬКЕ  

ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Адреса: 88000 м. Ужгород,  

Православна набережна, 21 тел.: 3-41-24 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 
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та свідоцтва про атестацію серії РД № 040887 (строк дії до 20.12.2026 р.) 

Ужгородське ВКУ має право здійснювати підготовку кваліфікованих робітників із 

нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 7436 Швачка  

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

2 8263 Вишивальник 
Первинна професійна  

підготовка 
30 

3 5141 Перукар (перукар-модельєр) 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

90 

4 

5141 

 

5141 

Перукар (перукар-модельєр) 

Візажист  

Первинна професійна  

підготовка 
30 

5 7433 Кравець 
Первинна професійна  

підготовка 
30 

6 
5141 

5141 

Манікюрник 

Педикюрник 

Первинна професійна  

підготовка 
30 

7 

4121 

 

4212 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Касир (в банку) 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

8 

5142 

4222 

4221 

Покоївка 

Адміністратор 

Агент з організації туризму 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

9 
7436 

7432 

Швачка 

Кравець  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Для учнів училище проводить первинну професійну підготовку за 

вищеназваними професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для 

дорослого незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації 

(ПК) та професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з 

видачею свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до Вищого 

комерційного училища Київського національного торговельно-економічного 

університету  в 2021 році. 

УЖГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ 

ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ 

Адреса: 88015 м. Ужгород,  

вул. Капушанська,142 тел.: 2-56-95 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та свідоцтва про атестацію серії РД №016783 (строк дії до 25.07.2022 р.) Ужгородське 

ВПУ ТТХ має право здійснювати підготовку кваліфікованих робітників зі 

нижчезазначених  професій:  
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№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

1 

5220 

 

5220 

Продавець непродовольчих 

товарів, 

Продавець продовольчих 

товарів  

Первинна професійна 

підготовка 
60 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

2 
5122 

7412 

Кухар 

Кондитер  

Первинна професійна 

підготовка 
150 

3 5122 Кухар 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

4 7412 Кондитер 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

5 
5123 

5123 

Офіціант 

Бармен  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

6 5123 Офіціант 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

Для учнів училище проводить первинну професійну підготовку за 

вищеназваними професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для 

дорослого незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації 

(ПК) та професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з 

видачею свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до Вищого 

професійного училища торгівлі та технологій харчування в 2021 році. 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №34 

Адреса: 90300 м. Виноградів,  

вул. Івана Франка, 116 тел.: 2-46-58 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та свідоцтва про атестацію серії РД № 040893 (строк дії до 20.12.2026 р.) з 

нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

1 

7231 

 

8322 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С») 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

2 

8331 

 

 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорії «А1», 

Первинна професійна 

підготовка 
60 
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№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

 

7233 

 

8322 

«А2», «В1») 

Слюсар з ремонту с/г машин і 

устаткування 

Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

3 

7241 

 

 

8322 

Електромонтер з ремонту і 

обслуговуванню 

електроустаткування 

Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

4 

7133 

7132 

7133 

Штукатур 

Лицювальник-плиточник 

Маляр 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

5 

7212 Електрогазозварник 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-технічне 

навчання 

30 

6 5141 Перукар (перукар-модельєр) 
Первинна професійна 

підготовка 
30 

7 

4115 

 

 

4112 

Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи), 

Оператор комп’ютерного 

набору 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

8 

4121 

 

4112 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Оператор комп’ютерного 

набору 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

9 

4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

10 

4121 

 

4212 

4222 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Касир (в банку) 

Адміністратор  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

11 
8322 Водій автотранспортних 

засобів (категорія «В») 
Професійно-технічне навчання 60 

12 
8322 Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

Професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 
30 

Для учнів училище проводить первинну професійну підготовку за 

вищеназваними професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для 

дорослого незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації 

(ПК) та професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з 

видачею свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до Вищого 

професійного училища № 34 м. Виноградів у 2021 році. 
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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«УЖГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» 

Адреса: 88011 м. Ужгород,  

вул. Сергія Мартина, 3 тел.: 66-10-89 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та рішень Акредитаційної комісії України від 20.12.2016 року (протокол № 123) і від 

03.07.2017 р. (протокол № 126) ДНЗ має право здійснювати професійну підготовку 

кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

1 

7214 

 

7212 

Слюсар із складання 

металевих конструкцій  

Електрозварник ручного 

зварювання 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

2 
8211 

8211 

Токар 

Фрезерувальник  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

3 

7137 

 

 

7241 

 

Електромонтажник з 

освітлення та 

освітлювальних мереж  

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

4 
7233 

7241 

Слюсар-ремонтник 

Слюсар-електромонтажник 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

5 

7141 

7133 

7132 

Маляр 

Штукатур 

Лицювальник-плиточник 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

6 

4121 

 

4112 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Оператор комп’ютерного 

набору 

Первинна професійна  

підготовка 
30 

7 
4121 

 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

8 
4211 Касир торговельного залу Первинна професійна 

підготовка 
30 

9 

4115 

 

 

4112 

Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

Оператор комп’ютерного 

набору 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

10 7422 Столяр  
Первинна професійна 

підготовка 
30 

11 7231 
Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

12 

4112 

 

4112 

Оператор комп’ютерного 

набору 

Оператор комп’ютерної 

Первинна професійна 
підготовка 

60 
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№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

верстки 

13 

7241 

7242 

Слюсар-електромонтажник 

В’язальник схемних джгутів, 

кабелів та шнурів 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

14 

7233 

 

7231 

Слюсар з механоскладальних 

робіт 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

15 7133 Штукатур 

Професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

16 7141 Маляр  

Професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

17 7212 
Електрозварник ручного 

зварювання 

Професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

18 8211 Токар  

Професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

19 8211 Фрезерувальник  

Професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

20 7241 
Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Для учнів центр проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» 

в 2021 році. 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» 

Адреса: 89600 м. Мукачеве,  

вул. І.Франка-бічна, 18 тел.: 3-79-07 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та рішення Акредитаційної комісії України від 06.11.2018 року (протокол № 132) ДНЗ 

має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із 

нижчезазначених  професій:  
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№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

1 
7124 

7132 

Столяр будівельний 

Паркетник 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

2 
7141 

7133 

Маляр 

Штукатур 
Первинна професійна 

підготовка 
90 

3 7212 Електрогазозварник  

Первинна професійна підготовка,  

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка   

90 

4 
5122 

7412 

Кухар 

Кондитер  

Первинна професійна 

підготовка 
120 

5 7231 
Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

6 5220 
Продавець продовольчих 

товарів 

Первинна професійна підготовка,  

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

60 

7 7422 Столяр  

Первинна професійна підготовка,  

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

60 

8 7436 Швачка 
Первинна професійна підготовка,  

професійно-технічне навчання 
90 

9 5141 Перукар (перукар-модельєр) 

Первинна професійна підготовка,  

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка   

90 

10 

5220 

 

5220 

Продавець непродовольчих 

товарів  

Продавець продовольчих 

товарів 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

11 

7436 

8263 

Швачка 

Оператор швацького 

устаткування 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

12 

7231 

 

 

7212 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Електрозварник ручного 

зварювання 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Для учнів центр проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Державного навчального закладу «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» 

в 2021 році. 
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ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «МУКАЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ 

ЛІЦЕЙ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДАНКАНИЧА» 

Адреса: 89600 м. Мукачеве,  

вул. Береста Олексія, 32 тел.: 4-99-05 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та рішень Акредитаційної комісії України від 20.12.2016 року (протокол № 123) 

(щодо професії слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів) і від 06.11.2018 

року (протокол № 132) ДПТНЗ має право здійснювати професійну підготовку 

кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

п/п 

Код 

професії 
Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 

7231 

 

8322 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

 

 

 

2 

7241 

 

 

8322 

Електромонтер з ремонту і 

обслуговування електро-

устаткування  

Водій автотранспортних за-

собів (категорія «С») 

Первинна професійна  

підготовка 
30 

3 

8331 

 

 

7233 

 

 

8322 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського вироб-

ництва (категорії «А», «В», 

«С») 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 

машин та  устаткування  

Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

Первинна професійна  

підготовка 
120 

4 
5123 

5123 

Офіціант 

Бармен  

Первинна професійна  

підготовка 
60 

5 

7231 

 

7213 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Рихтувальник кузовів 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

6 
7233 Слюсар з ремонту рухомого 

складу 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

7 7129 Монтер колії 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

8 8322 
Водій автотранспортних 

засобів (категорія «В») 
Професійно-технічне навчання 30 

9 8331 
Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського вироб-
Підвищення кваліфікації 30 
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№ 

п/п 

Код 

професії 
Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

ництва (категорії «D1») 

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Мукачівський професійний 

аграрний ліцей ім. Михайла Данканича» в 2021 році. 

СВАЛЯВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ 

Адреса: 89300 м. Свалява,  

вул. Шевченка, 22 тел.: 2-13-64 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та свідоцтва про атестацію серії РД №045577 (строк дії до 03.07.2027р.) Свалявський 

ПБЛ має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників зі 

нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензован

ий обсяг 

прийому 

1 
7124 

7432 

Столяр будівельний 

Паркетник 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

 

2 

7141 

7133 

Маляр 

Штукатур 

Первинна професійна  

підготовка 
30 

3 

7137 

 

 

7241 

Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних 

мереж 

Електромонтажник силових 

мереж та електроустаткування  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

4 7212 Електрогазозварник 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-технічне 

навчання, перепідготовка 

60 

5 

4112 

 

 

4121 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Оператор комп’ютерного 

набору 

Первинна професійна  

підготовка 
30 

6 
7436 

7433 

Швачка 

Кравець 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

7 

7214 

 

7212 

Слюсар із складання 

металевих конструкцій 

Електрогазозварник  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

8 

7231 

 

7213 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Рихтувальник кузовів 

Первинна професійна 

підготовка 
30 
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№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензован

ий обсяг 

прийому 

9 
4222 

5121 

Адміністратор 

Портьє  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Свалявського професійного будівельного ліцею в 2021 році. 

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

Адреса: 89200 с. Сімер,  

вул. Будівельників, 8 тел.: 2-11-63, 2-18-97 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та свідоцтва про атестацію серії РД № 045605 ПЛ має право здійснювати професійну 

підготовку кваліфікованих робітників  із нижчезазначених  професій:  
№ 

з/п 
Код 

професії 
Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 
7124 

7124 

Столяр будівельний 

Тесляр  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

2 

7231 

 

7213 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Рихтувальник кузовів 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

3 

7214 

 

7212 

Слюсар із складання 

металевих конструкцій 

Електрогазозварник  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

4 
7436 

7422 

Швачка 

Кравець  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

5 

4121 

 

4112 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Оператор комп’ютерного 

набору 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

6 7212 Електрогазозварник  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

7 7231 
Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
30 

8 7436 Швачка  
Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
30 

9 

4121 

 

4211 

 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Касир (на підприємстві, в 

установі, організації) 

Первинна професійна 

підготовка 
30 
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№ 

з/п 
Код 

професії 
Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

4144 Діловод  

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Перечинського професійного ліцею в 2021 році. 

БЕРЕГІВСЬКИЙ  

ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ 

Адреса: 90400 м. Берегово,  

вул. Бетлена, 1 тел.: 2-51-61 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та свідоцтва про атестацію серії РД № 045638 ПЛСП має право здійснювати 

професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  
 

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

1 5122 Кухар 
Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
60 

2 7433 Кравець  
Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
60 

3 7136 

Монтажник внутрішніх 

санітарно-технічних систем і 

устаткування 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
60 

4 
5123 

5123 

Офіціант 

Бармен  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
60 

5 
7412 

7412 

Пекар 

Кондитер  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
60 

6 
7141 

7133 

Маляр 

Штукатур 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
60 

7 
7436 

7433 

Швачка 

Кравець  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – підвищення кваліфікації (ПК) та професійно-технічне 

навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею свідоцтва про присвоєння 

робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Берегівського професійного ліцею сфери послуг у 2021 році. 
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ХУСТСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ 

Адреса: 90400 м. Хуст,  

вул. Пушкіна,11 тел.: 2-30-16 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та свідоцтва про атестацію серії РД №016985 (строк дії до 25.05.2022р.) ПЛСП має 

право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із 

нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

1 7433 Кравець  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

90 

2 5141 Перукар (перукар-модельєр) 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

90 

3 7435 Закрійник  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

30 

4 4121 
Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

60 

5 8263 Швачка 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

6 
5123 

5123 

Офіціант 

Бармен 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Хустського професійного ліцею сфери послуг у 2021 році. 

ХУСТСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

Адреса: 90400 м. Хуст,  

вул. Свободи, 1 тел.: 2-37-70, 2-37-68 
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Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

та свідоцтва про атестацію серії РД № 040150 (строк дії до 08.11.2023 р.) ПЛ має 

право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із 

нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

 

Код 

професії 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 

7231 
Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

30 

2 7212 Електрогазозварник  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

60 

3 

7133 

7132 

7141 

Штукатур 

Лицювальник-плиточник 

Маляр  

Первинна професійна 

підготовка 

30 

 

4 

7136 

 

 

7212 

Монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування 

Газозварник  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

5 

7129 

 

7133 

7141 

Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 

Штукатур 

Маляр  

Первинна професійна 

підготовка 
60 

6 7129 

Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

30 

7 

7231 

 

7213 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Рихтувальник кузовів 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Хустського професійного ліцею в 2021 році. 

ТЯЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

Адреса: 90500 м. Тячів,  

вул. Нересенська, 8  тел.: 3-25-17, 3-26-63, 3-25-61 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 
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та рішеннями Акредитаційної комісії України 03.07.2017 року (протокол № 126) і від 

12.06.2018 року (протокол № 130) ПЛ має право здійснювати професійну підготовку 

кваліфікованих робітників із нижчезазначених професій:  

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 7231 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

2 5122 Кухар  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

3 

4115 

 

 

4112 

Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, 

установи), 

Оператор 

комп’ютерного набору 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

60 

4 
5123 

5123 

Офіціант  

Бармен 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

5 
5122 

5123 

Кухар 

Офіціант  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

В ТОМУ ЧИСЛІ ФІЛІЯ ТЯЧІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 

Адреса: Тячівський район,  

смт Тересва, вул. Народна, 102 
 

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 7422 Столяр  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

2 

7241 Електромонтажник 

силових мереж та 

електроустаткування 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

3 
7422 

7124 

Столяр 

Тесляр  

Первинна професійна 

підготовка 
30 

4 

7241 

 

 

7137 

Електромонтажник 

силових мереж та 

електроустаткування 

Електромонтажник з 

освітлення та 

освітлювальних мереж 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 
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Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Тячівського професійного ліцею Закарпатської області в 2021 році. 

МІЖГІРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

Адреса: 90000 смт Міжгір’я,  

вул. Шевченка, 16 тел.: 9-12-61 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

свідоцтва про атестацію серії РД № 016997, рішень Акредитаційної комісії України 

від 03.07.2017 р. (протокол № 126) та від 12.06.2018 року (протокол № 130) 

Міжгірський ПЛ має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначених  професій: 

 № 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 
7436 

8263 

Швачка 

Вишивальник 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

2 

7122 

7133 

7132 

Муляр 

Штукатур 

Лицювальник-

плиточник 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

60 

3 7241 

Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

4 
5122 

5123 

Кухар 

Офіціант 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

60 

5 7231 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

30 

6 
6141 

6129 

Лісник 

Єгер  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

60 

7 

4222 

5221 

 

 

5142 

Адміністратор, 

Черговий по поверху 

(готелю, кемпінгу, 

пансіонату) 

Покоївка  

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

60 

8 
5123 

5123 

Офіціант 

Бармен 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
30 

9 7422 Столяр 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 

30 

10 7331 
Виробник художніх 

виробів з дерева 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 

30 

11 
4221 Агент з організації 

туризму 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 
30 
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 № 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

підвищення кваліфікації 

12 

7422 

 

 

7137 

Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування 

Електромонтажник з 

освітлення та 

освітлювальних мереж 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

13 

7231 

 

 

7213 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів 

Рихтувальник кузовів 

Первинна професійна 

підготовка 
60 

14 
7422 

7124 

Столяр 

Тесляр 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

15 7423 

Верстатник 

деревообробних 

верстатів 

Професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 
30 

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП), підвищення кваліфікації (ПК) та 

професійно-технічне навчання (ПТН) за вищеназваними професіями з видачею 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Міжгірського професійного ліцею в 2021 році. 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «БІЛКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» 

Адреса: 90132  Іршавський район,  

с. Білки, вул. І.Франка  тел.: 2-49-53 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

рішення Акредитаційної комісії України від 12.06.2018 року (протокол № 130) і  від 

11.12.2019 року (протокол № 138) ДПТНЗ має право здійснювати професійну 

підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій: 

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 7212 Електрогазозварник 
Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
30 

2 

8331 

 

 

 

7233 

 

Тракторист-машиніст с/г  

(лісогосподарського) 

виробництва (категорії 

«А1», «А2», «В1»), 

Слюсар з ремонту с/г 

машин та устаткування 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 
30 
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№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

3 

7241 

 

 

8322 

Електромонтер з 

ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

Водій 

автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

4 7212 
Електрогазозварник 

Рихтувальник кузовів 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

5 

7122 

7133 

7132 

Муляр 

Штукатур 

Лицювальник-

плиточник 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

6 

8322 Водій 

автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

Професійно-технічне навчання 30 

Для учнів ліцей проводить первинну професійну підготовку за вищеназваними 

професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника, а для дорослого 

незайнятого населення – перепідготовку (ПрП) та професійно-технічне навчання 

(ПТН) за вищеназваними професіями з видачею свідоцтва про присвоєння робітничої 

кваліфікації. 

Прийом учнів/слухачів здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Білківський професійний 

аграрний ліцей» у 2021 році. 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 33 

СМТ ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ 

Адреса: 89000 смт Великий Березний,  

вул. Короленка, 10 тел.: 2-17-46 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

свідоцтва про атестацію серії РД № 045545, рішень Акредитаційної комісії України 

від 12.06.2018 року (протокол № 130) і від 06.06.2019 року (протокол № 136) ПТУ має 

право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із 

нижчезазначених  професій: 

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії Види професійної підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 
8331 

7233 

Тракторист 

Слюсар-ремонтник 

Первинна професійна 

підготовка 
30 

2 7436 Швачка  
Первинна професійна 

підготовка 
30 

3 5220 
Продавець 

продовольчих товарів 

Первинна професійна 

підготовка 
30 
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Для учнів училище проводить первинну професійну підготовку за 

вищеназваними професіями з видачею диплома кваліфікованого робітника. 

Прийом учнів здійснюється відповідно до Правил прийому до Професійно-

технічного училища №33 смт Великий Березний у 2021 році. 
 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Адреса: 88006 м. Ужгород,  

вул. Верещагіна, 18 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 27.01.2015р., 

протокол №114\) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, НМЦ має 

право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із 

нижчезазначених  професій:  
 

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 5161 Пожежний-рятувальник ПТН, ПрП, ПК 30 

2 4223 Радіотелефоніст  ПрП 30 

3 5169 Рятувальник  ПТН, ПрП, ПК 30 

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ у Закарпатській області 

Адреса: 88006 м. Ужгород,  

вул. Верещагіна, 18 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Ліцензійної комісії МОН України від 

10.08.2016р., протокол №14/1) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

рішення Акредитаційної комісії України від 03.07.2017 р. (протокол № 126) про 

атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти АРЗ має право 

здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  

професій:  
 

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 5161 Пожежний-рятувальник ПТН, ПрП, ПК 30 

2 4223 Радіотелефоніст  ПрП, ПК 20 

3 5169 Рятувальник  ПТН, ПрП, ПК 20 

4 5169 
Командир відділення оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту 
ПрП, ПК 30 
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5 8333 
Машиніст насосних установок пожежно-

рятувального транспортного засобу 
ПТН, ПрП, ПК 30 

6 8340 Матрос-рятувальник ПрП 30 

ФІЛІЯ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-

КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» УДП «Укрінтеравтосервіс» 

Адреса: 89600 м. Мукачеве,  

вул. Ілони Зрині, 51 
 

Відповідно до ліцензії (рішення ДАК  України від 27.12.2012р., протокол №100) 

на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного 

навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, ДОНКК має право здійснювати 

професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

м. Мукачеве 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 90 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН, ПрП 90 

3 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН, ПрП 15 

4 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«СЕ») 
ПК 30 

5 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «D») ПК 30 

6 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«D1») 
ПК 10 

7 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 15 

Берегівська філія 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 20 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 20 

3 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 15 

Свалявська філія 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 60 

3 8321 Водій мототранспортних засобів (категорії «А») ПТН 15 



  

ГОРІНЧІВСЬКИЙ МНВК  

трудового навчання і професійної орієнтації учнів 

Адреса: 90430 Хустський район,  

с. Горінчово, вул. Незалежності, 47 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг (рішень Акредитаційної 

комісії України від 25.05.2012 року, протокол № 96, та від 27.12.2013 року, протокол 

№ 100), пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог 

до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, рішення 

Акредитаційної комісії України від  06.06.2019 року (протокол № 136) про атестацію 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти МНВК має право здійснювати 

професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 5122 Кухар ПТН 20 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 30 

4 
8322 Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 60 

5 
7436 

7433 

Швачка 

Кравець 
ПТН 25 

6 7436 Швачка  ПТН 20 

7 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 60 

8 5220 Продавець продовольчих товарів ПТН 20 

ТЕРНІВСЬКИЙ МНВК  

Тернівської сільської ради Тячівського району  

Закарпатської області 

Адреса: 90545  Тячівський район,  

с. Терново, вул. Вайди, 20 
 

Відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг (рішення Акредитаційної 

комісії України від  27.12.2013 року, протокол № 100), пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, рішення Акредитаційної комісії України 

від 11 грудня 2019 року (протокол № 138) про атестацію закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти МНВК з нижчезазначених  професій: 

 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 50 

2 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 60 

3 8322 Водій автотранспортних (категорія «С»)  ПТН 40 

4 7436 Швачка ПТН 20 

5 4115 
Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи) 
ПТН 30 
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№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

6 5122 Кухар  ПТН 20 

7 8331 Тракторист ПТН 15 

8 8322 Водій автотранспортних (категорія «С1») ПТН 40 

ВИШКІВСЬКИЙ МНВК 

Адреса: 90454 Хустський район,  

смт. Вишково, вул. Шевченка, 19 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 30.06.2015р., 

протокол №117) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, МНВК має право здійснювати професійну 

підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 60 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 30 

3 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 30 

ТЯЧІВСЬКИЙ МНВК 

Адреса: 90500 м. Тячів,  

вул. Кошута, 101 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної  комісії  Міністерства  освіти і 

науки, молоді та спорту  України від 27.12.2012 р., протокол №100, і від 30.06.2015 р., 

протокол №117) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, МНВК має право здійснювати професійну 

підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 30 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 55 

3 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 30 

КАЛИНІВСЬКИЙ МНВК  

Калинівської сільської ради  

Тячівського району Закарпатської області 

Адреса: 90532 Тячівський район,  

с. Калини, вул. Жовтнева, 12 
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Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 30.06.2015р., 

протокол №117) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, та рішення Акредитаційної комісії України від 

06.06.2019 року (протокол № 136) про атестацію закладу професійної (професійно-

технічної) освіти МНВК має право здійснювати професійну підготовку 

кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій: 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 60 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 55 

3 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 30 

Строк дії свідоцтва про атестацію з професії оператор комп’ютерного набору до 

30.06.2022 року. 

ЯНОШІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ  

сільськогосподарського профілю  

з наданням професійної підготовки 

Адреса: 90233 Берегівський район,  

с. Яноші, вул. Церковна, 12, корпус А 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 30.06.2015р., 

протокол №117) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, ліцей має право здійснювати професійну підготовку 

кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професії: 

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«В») 
ПТН 30 

КОЛОЧАВСЬКИЙ МНВК 

Адреса: 90043 Міжгірський район,  

с. Колочава, вул. Шевченка, 149 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 30.06.2014р., 

протокол №109) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, МНВК має право здійснювати професійну 

підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій: 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 
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1 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 30 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 20 

3 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 25 

ВЕЛИКОКОМ’ЯТІВСЬКИЙ МНВК  

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

Адреса: 90312 Виноградівський район,  

с. Великі Ком’яти, вул. Волошина, 120/а 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 30.06.2014р., 

протокол №109) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, МНВК має право здійснювати професійну 

підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 30 

2 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 50 

3 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 15 

ЗАЛУЖАНСЬКИЙ МНВК  

Мукачівського району Закарпатської області 

Адреса: 89675 Мукачівський район,  

с. Залужжя, вул. Духновича, 22 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 28.05.2015р., 

протокол №116) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, МНВК має право здійснювати професійну 

підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 30 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 30 

3 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 30 

СОЛОТВИНСЬКИЙ МНВК  

Солотвинської селищної ради  

Тячівського району Закарпатської області 

Адреса: 90575 Тячівський район,  

смт Солотвино, вул. Захара Мозгового, 82 
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Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 30.06.2015р., 

протокол №117) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, МНВК має право здійснювати професійну 

підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професії: 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 

2 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 20 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 20 

4 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 60 

УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Адреса: 88000 м. Ужгород,  

вул. Ф. Тихого, 11/208 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної комісії України від 03.06.2014р., 

протокол №109) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, УКК має право 

здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  

професій:  

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 7241 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
ПТН, ПК 10 

2 8155 Оператор заправних станцій ПТН, ПК 10 

3 8163 Оператор хлораторної установки ПТН, ПК 10 

4 8333 Ліфтер  ПТН, ПК 10 

5 7215 Стропальник  ПТН, ПК 10 

6 8131 Чистильник димоходів, лежаків та топок ПТН, ПК 10 

7 7423 Верстатник деревообробних верстатів ПТН, ПК 10 
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  

«МУКАЧІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ» 

Адреса: 8960074 м. Мукачево,  

вул. Масарика Томаша, 32 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Ліцензійної комісії МОН України від 

11.07.2019р., протокол №142) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, професійно-технічного навчання, коледж має право здійснювати 

професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначеної  професії:  
 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8331 
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія «А1») 
ПТН 30 

ХУСТСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ  

ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОН УКРАЇНИ 
Адреса: 90100 м. Хуст, вул. Львівська, 239 

 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 285368) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, підвищення 

кваліфікації ТК має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 
Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8321 
Водій мототранспортних засобів (категорія 

«А1») 
ПТН 15 

2 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 20 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 100 

4 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 90 

5 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 15 

6 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«СЕ») 
ПК 20 

7 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«D1») 
ПК 15 

8 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «D») ПК 20 

9 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН, ПК 30 

10 5141 Перукар (перукар-модельєр) ПТН 30 

11 8322 Інструктор з індивідуального навчання водінню ПТН, ПК 30 
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ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ» 

Адреса: 88018 м. Ужгород,  

вул. Минайська, 16 
 

Відповідно до ліцензії (рішення АК  України від 28.05.2015р., протокол №116) 

на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного 

навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, та свідоцтва про атестацію 

професії охоронник (серії РІ № 045688 строк дії до 03.07.2027 року) ЗНЦ має право 

здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  

професій:  
 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 7212 Електрогазозварник ПТН, ПК 10 

2 7241 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
ПТН, ПК 10 

3 8333 Машиніст крана (кранівник) ПТН, ПК 10 

4 7233 
Слюсар з експлуатації і ремонту газового 

устаткування 
ПТН, ПК 10 

5 7433 Верстатник деревообробних верстатів ПТН, ПК 10 

6 6141 Лісоруб  ПТН, ПК 10 

7 8162.2 Оператор котельні ПТН, ПК 30 

8 7215 Стропальник ПТН, ПК 10 

9 8163 Машиніст компресорних установок ПТН, ПК 10 

10 8111 Машиніст екскаватора ПрП, ПК 10 

11 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 

12 8113 Машиніст бурової установки ПТН, ПрП, 

ПК 
10 

13 8334 Водій навантажувача ПТН, ПрП, 

ПК 
20 

14 8155 Оператор заправних станцій ПТН, ПК 20 

15 7233 Слюсар-ремонтник ПТН, ПрП, 

ПК 
10 

16 5169 Охоронник 
ПТН, ПрП, 

ПК 
20 

17 8331 Тракторист 
ПТН, ПрП, 

ПК 
20 

18 8112 
Дробильник (збагачування, агломерація й 

брикетування) 

ПТН, ПрП, 

ПК 
10 

19 7122 Муляр  
ПТН, ПрП, 

ПК 
10 

МУКАЧІВСЬКА ФІЛІЯ  

ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І 

ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ» 
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Адреса: 89600 м. Мукачеве,  

вул. Недецеї, 39 
 

Рішенням Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 

08.07.2014р., протокол №110, Мукачівській філії ТОВ «Закарпатський навчальний 

центр підготовки і перепідготовки кадрів» надано ліцензію на право здійснювати 

професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначеної  професії:  
 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8331 Тракторист (лісозаготівельні роботи) ПрП, ПК 10 
 

 ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «КВАДРО» 

Адреса: 90400 м. Хуст,  

вул. Рєпіна, 1, кв. 3 
 

 Відповідно до ліцензії (рішення АК  України від 30.06.2015р., протокол №117) 

на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного 

навчання, НЦ має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначеної  професії:  

 

№ 

з/п 

Код 

про

фесії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРОКУС МГ» 

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ШАФРАН» 

Адреса: 88000 м. Ужгород,  

вул. Мукачівська, 70 
 

Відповідно до ліцензії (рішення АК України від 27.06.2013р., протокол №105) на 

надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного 

навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, НЦ має право здійснювати 

професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

про

фесії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 7231 Слюсар з ремонту автомобілів ПТН, ПрП, 

ПК 
25 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ЛАН» 

Адреса: 90430 Хустський р-н, с. Горінчево,  

вул. Незалежності, б/н 
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Відповідно до ліцензії (рішення АК України від 27.06.2013р., протокол №105) на 

надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного 

навчання, НВК має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначених  професій:  
 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8331 
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія «А1») 
ПТН 15 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 30 

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 

Адреса: 90200 м. Берегово,  

вул. Б. Хмельницького, 29 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Ліцензійної  комісії  Міністерства  освіти і науки 

України від 25.10.2016р., протокол №23/1) на надання освітніх послуг, пов’язаних з 

одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з 

робітничих професій, професійно-технічного навчання, НЦ має право здійснювати 

професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  
 

№ 

з/п 

Код 

професі

ї 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 4121 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 
ПТН 15 

2 5133 Соціальний робітник ПТН 15 

3 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій ПТН 15 

4 7132 Лицювальник-плиточник ПТН 15 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН 

«АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ» 

Адреса: 88000 м. Ужгород, вул. Івана Ваша, 2, «Г» 
 

Відповідно до ліцензії (рішення Акредитаційної  комісії  Міністерства  освіти і 

науки України від 08.07.2014р., протокол №110) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, АШ ВСА має 

право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із 

нижчезазначеної  професії:  
 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

  

для Берегівського філіалу Навчального 

закладу об҆єднання громадян «Автомобільна 

школа Закарпатської обласної організації 

Всеукраїнської спілки автомобілістів» 

  

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ «БМВ» 

Адреса: 90540 Тячівський р-н, с. Нересниця,  

вул. Заводська, 2 
 

Відповідно до ліцензії (рішення АК України від 28.05.2015р., протокол №116) на 

надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного 

навчання, ПП має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначеної  професії:  
 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 30 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЕНО МЕБЛІ ЛТД» 

Адреса: 89000 м. Мукачево,  

вул. Свалявська, 76 
 

Відповідно до ліцензії (рішення АК України від 27.01.2015р., протокол №114) на 

надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного 

навчання, товариство має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначених  професій:  
 

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8331 Тракторист (лісозаготівельні роботи) ПрП, ПК 10 

2 7423 Верстатник деревообробних верстатів ПТН, ПК 30 

3 6141 Лісоруб  ПТН, ПК 15 

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РСТК ТСО УКРАЇНИ 

Адреса: 89000 смт. Великий Березний,   

вул. Фізкультурна, 6 
 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 285262) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання РСТК має право 

здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначеної  

професії:  
 

№ 

зп 

Код 

про

фесії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 30 

МІЖГІРСЬКИЙ РСТК ТСО УКРАЇНИ 
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Адреса: 90000 смт Міжгір’я,  

вул. Будителів, 15 
 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 285440) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, підвищення 

кваліфікації РСТК має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 

Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8321 
Водій мототранспортних засобів (категорія 

«А1») 
ПТН 15 

2 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 15 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 

4 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 40 

5 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 15 

6 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«СЕ») 
ПК 15 

7 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «D») ПК 15 

ІРШАВСЬКА АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА 

ЗАКАРПАТСЬКОГО ОК ТСО УКРАЇНИ 

Адреса: 90100 м. Іршава,  

вул. Федорова, 31 
 

Відповідно до ліцензії (Серія АД № 072861) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації, АШ має право здійснювати професійну підготовку 

кваліфікованих робітників із нижчезазначених  професій:  
 

№ 

з/п 

Код 

про

фесії 

Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 30 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 90 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 60 

4 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «Е») ПК 20 

5 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «D») ПК 10 

УЖГОРОДСЬКА АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА ТСО УКРАЇНИ 
Адреса: 88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 147-А 

 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 285932) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, підвищення 

кваліфікації АШ має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначених  професій:  
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№ 

з/п 

Код 

профе

сії 
Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 15 

2 
8321 Водій мототранспортних засобів (категорія 

«А1») 

ПТН 15 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 120 

4 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 60 

5 
8322 Водій автотранспортних засобів (категорія 

«СЕ») 

ПК 15 

6 
8322 Водій автотранспортних засобів (категорія 

«D1») 

ПК 10 

7 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «D») ПК 10 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ УЧБОВО-

СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР ТСО УКРАЇНИ 
Адреса: 88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 147 

 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 636637) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, підвищення 

кваліфікації, та свідоцтва про атестацію серії РІ № 040954 (строк дії до 20.12.2026 р.) 

УСЦ має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із 

нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 
Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8321 
Водій мототранспортних засобів (категорія 

«А1») 
ПТН 15 

2 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 20 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 150 

4 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 10 

5 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 30 

6 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«СЕ») 
ПК 15 

7 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«ВЕ») 
ПК 15 

8 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«D1») 
ПК 10 

9 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «D») ПК 20 

10 4112 Оператор комп’ютерного набору ПТН 30 

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ 

ТСО УКРАЇНИ 
Адреса: 89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Донського, 17 

 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 285933) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 
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підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, РСТК має право 

здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  

професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 
Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8321 
Водій мототранспортних засобів (категорія 

«А1») 
ПТН 15 

2 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 30 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 30 

4 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С1») 
ПТН 15 

5 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 15 

ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТСО УКРАЇНИ 
Адреса: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. І. Франка, 112 

 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 527232) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, ПТНЗ має право 

здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначених  

професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 
Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8321 
Водій мототранспортних засобів (категорія 

«А1») 
ПТН 15 

2 8321 Водій мототранспортних засобів (категорія «А») ПТН 15 

3 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 60 

4 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 20 

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ 

ТСО УКРАЇНИ 
Адреса: 89100, Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Підгірна, 48 

 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 458413) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, РСТК має право 

здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників із нижчезазначеної  

професії:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 
Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 40 

ТЯЧІВСЬКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТСО УКРАЇНИ 
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Адреса: 90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Бардіївська, 1 
 

Відповідно до ліцензії (Серія АЕ № 458411) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, підвищення 

кваліфікації, СТК має право здійснювати професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із нижчезазначених  професій:  

№ 

з/п 

Код 

профе

сії 
Назва професії 

Види 

професійно

ї 

підготовки 

Ліцензо-

ваний обсяг 

прийому 

1 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») ПТН 30 

2 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») ПТН 15 

3 8322 
Водій автотранспортних засобів (категорія 

«СЕ») 
ПК 30 

4 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «D») ПК 20 
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1. м. Ужгород: 

– ДНЗ «Ужгородський центр професійно-

технічної освіти»; 

– Ужгородське вище комерційне училище 

Київського національного торговельно-

економічного університету; 

– Ужгородське ВПУ ТТХ; 

– УКК управління житлово-комунального 

управління; 

– ТОВ «Закарпатський навчальний центр 

підготовки і перепідготовки кадрів»; 

– Навчально-методичний центр цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності; 

– Аварійно-рятувальний загін спеціального 

призначення Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області; 

– МПП «Крокус МГ»; 

– Ужгородська автошкола ТСОУ; 

– Ужгородський МОУСЦ ТСОУ; 

– Навчальний заклад об’єднання громадян 

«Автомобільна школа Закарпатської 

обласної організації Всеукраїнської спілки 

автомобілістів» (в тому числі для філіалу). 

2. м. Мукачеве, Мукачівський р-н: 

– ВПУ №3; 

– ДНЗ «Мукачівський центр професійно-

технічної освіти»; 

– ДПТНЗ «Мукачівський професійний 

аграрний ліцей імені Михайла Данканича»; 

– Відокремлений підрозділ НУБіП 

«Мукачівський аграрний коледж»; 

– Філія «Закарпатський Державний обласний 

НКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»; 

– ТОВ «ЕНО Меблі Лтд». 

3. м. Хуст: 

– Хустський професійний ліцей сфери 

послуг; 

– Хустський професійний ліцей; 

– Хустський технічний коледж ТСО У; 

– ТОВ «Навчальний центр «Квадро». 

4. м. Берегово, Берегівський р-н: 

– Берегівський професійний ліцей сфери 

послуг; 

– Яношівський ліцей с/г профілю; 

– Філія «Закарпатський Державний обласний 

НКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»; 

– Берегівський філіал Навчального закладу 

об’єднання громадян «Автомобільна 

школа Закарпатської ОО ВСА»; 

– Навчальний центр «Перспектива». 

5. Великоберезнянський район: 

– ПТУ №33; 

– Великоберезнянський РСТК ТСОУ. 

6. Виноградівський район: 

– ВПУ №34; 

– Виноградівський ПТНЗ ТСО У; 

– Великоком’ятський МНВК. 

7. Воловецький район: 

– Воловецький РСТК ТСО У. 

8. Іршавський район: 

– ДПТНЗ «Білківський професійний 

аграрний ліцей»; 

– Іршавська автошкола ТСО У. 

9. Міжгірський район: 

– Міжгірський професійний ліцей; 

– Міжгірський РСТК ТСО У; 

– Колочавський МНВК. 

10. Перечинський район: 

– Перечинський професійний ліцей. 

11. Свалявський район: 

– Свалявський професійний будівельний 

ліцей; 

– Філія «Закарпатський Державний 

обласний НКК» УДП 

«Укрінтеравтосервіс»; 

– Свалявський РСТК ТСОУ. 

12. Тячівський район: 

– Тячівський професійний ліцей; 

– Тересв’янська філія Тячівського 

професійного ліцею; 

– Тернівський МНВК; 

– Калинівський МНВК; 

– ПП «Навчальний комбінат «БМВ». 

13. Хустський район: 

–    Вишківський МНВК; 

– Горінчівський МНВК; 

– ТОВ «Навчально-виробничий комплекс 

«ЛАН». 
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