МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Смілянська, 131/1, м. Черкаси, 18007, тел: (0472) 55-21-13
E-mail: nmcprofteh@ukr.net Код ЄДРПОУ 26155964

31.10.2019 № 353/04-04

Керівникам закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Про стажування педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О
Інформуємо Вас про те, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження переліку заходів професійної (професійнотехнічної) освіти для організації стажування майстрів виробничого навчання,
педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної
підготовки та визнання такими, що втратили чинність наказів МОН України від
23.10.2014 №1199, від 08.10.2015 №1024, від 14.07.2017 №1066» від 20.08.2019
№1133 9 провідних закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Дніпропетровської області визнано базами для здійснення стажування майстрів
виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів
професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О України.
Пропозиції по стажуванню та підвищенню кваліфікації за галузями
додаються.
Додаток: в 1 прим. на 27 арк.

Директор

Світлана Бабенко,
(093) 743-60-43

Наталія МАРТИНЮК

Додаток
до листа НМЦ ПТО
у Черкаській області
від 31.10.2019 № 353/04-04
Інформація про педагогічні послуги щодо здійснення стажування у 2020 році в закладах П(ПТ)О
Дніпропетровської області, які визначені наказом МОН України від 20.08.2019 №1133

1

Орієнтовна
Кількість
вартість
годин за
педпослуг
навчальним
на 1
планом
слухача,
грн.

Компетентності, за якими можливе
стажування

Форма
навчання

Назва ЗП(ПТ)О

Назва
професії, за
якою
здійснюється
стажування
(професія,
розряд)
2

3

4

5

6

Очна

16

3600,00 грн.

Очна

16

3700,00 грн.

Орієнтовна
вартість
проживання
в гуртожитку
за добу на 1
слухача, грн.

Документ,
який
видається
педагогу по
завершенні
стажування

7

8

70,00 грн.

Сертифікат

Будівництво
ДПТНЗ
«Кам’янський
центр підготовки та
перепідготовки
Монтажник
робітничих кадрів
будівництва та
гіпсокартонних
конструкцій,
автотранспорту»
5 розряд
Відповідальна особа:
Кожушко Олександр
Володимирович,
тел. (067) 760-71-20
Монтажник
ДПТНЗ
санітарно«Дніпровське вище
технічних
професійне

Улаштування
перегородки
із
застосуванням
цементних
плит
AQUAPANEL Indoor
Улаштування підвісних стель з
обшивкою із плит AQUAPANEL
Indoor
Улаштування
збірної
цементної
підлоги з плит AQUAPANEL Floor і
AQUAPANEL Floor MF
Монтажник
санітарно-технічних
систем і устаткування, 3 розряд
Монтаж
і
ремонт
системи

Очна

16

3490,00 грн.

Очна

30

2806,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

Очна

12

1066,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

училище
будівництва»

систем і
устаткування,
3 розряд

Відповідальна особа:
Кузьниченко Віра
Миколаївна
тел. (067) 645-06-36

Монтажник
санітарнотехнічних
систем і
устаткування,
4 розряд

водопостачання
Монтаж
і
ремонт
системи
водовідведення
Монтаж
і
ремонт
системи
водопостачання та водовідведення
Монтаж і ремонт системи опалення
Монтаж інсталяцій для умивальників,
унітазів, біде, пісуарів та трапів
З’єднання
сталевих,
мідних,
поліпропіленових, металопластикових,
поліетиленових, полімерних труб
Монтажник
санітарно-технічних
систем і устаткування, 4 розряд
Монтаж
та
ремонт
систем
водопостачання
Монтаж та ремонт систем каналізації
Монтаж та ремонт систем опалення

Очна

12

775,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

Очна

18

1564,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

Очна

12

722,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

Очна

6

286,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

Очна

6

1273,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

Очна

18

1535,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

Очна

6

595,00 грн.

100,00 грн.

Сертифікат

Очна
Очна

6
6

595,00 грн.
458,00 грн.

100,00 грн.
100,00 грн.

Сертифікат
Сертифікат

Застосування інноваційних технологій в період проходження стажування на базі Державного професійно-технічного

навчального закладу «Дніпровське вище професійне училище будівництва»
Назва ЗП(ПТ)О
ДПТНЗ
«Дніпровське вище
професійне
училище
будівництва»
Відповідальна особа:

Назва професії, за
якою
здійснюється
стажування
(професія, розряд)
Монтажник
санітарнотехнічних систем і
устаткування
3 розряд

Компетентності, за якими
можливе стажування

Інноваційні технології та види робіт в період проходження
стажування

Монтажник санітарно-технічних
систем і устаткування 3 розряд

Пресове з’єднання сталевих труб. З’єднання мідних труб при
м’якому паяні.
Електричне зварювання пластмасових та поліетиленових труб
способами: стикове, через трубну муфту.
З’єднання металопластикових труб обтискною, натяжною муфтою
та пресфітингами.
З’єднання полімерних труб натяжною пресгільзою.

Кузьниченко Віра
Миколаївна
тел. (067) 645-06-36
Монтаж
і
ремонт
водопостачання
Монтаж
і
ремонт
водовідведення

Монтажник
санітарнотехнічних систем і
устаткування,
4 розряд

Монтаж металопластикових та полімерних труб обтискною та
натяжною муфтою.
Монтаж
системи
водовідведення
контактним
стиковим
зварюванням труб.
Монтаж системи опалення прес-з’єднанням Мapress.
системи Монтаж металопластикових та полімерних труб обтискною та
натяжною муфтою
системи Монтаж
системи
водовідведення
контактним
стиковим
зварюванням труб та через муфту

Монтаж металопластикових та полімерних труб обтискною та
Монтаж
і
ремонт
системи натяжною муфтою.
водопостачання та водовідведення Монтаж
системи
водовідведення
контактним
стиковим
зварюванням труб та через муфту
Монтаж
і
ремонт
системи
Монтаж системи опалення прес-з’єднанням Мapress.
опалення
Монтаж
інсталяцій
для
умивальників,
унітазів,
біде, Монтаж системи інсталяцій
пісуарів та трапів
Пресове з’єднання сталевих труб. З’єднання мідних труб при
м’якому паяні.
З’єднання
сталевих,
мідних,
Зварювання пластмасових та поліетиленових труб способами: в
поліпропіленових,
стик, через муфту.
металопластикових,
З’єднання металопластикових труб обтискною, натяжною муфтою
поліетиленових, полімерних труб
та пресфітингами.
З’єднання полімерних труб натяжною пресгільзою.
Монтажник санітарно-технічних
систем і устаткування, 4 розряд
Монтаж
та
ремонт
систем
водопостачання
Монтаж
та
ремонт
систем Монтаж трапу в стіні
водовідведення
Монтаж
та
ремонт
систем Монтаж конвектора в підлогу
опалення

Інформація про педагогічні послуги щодо здійснення стажуванняу 2020 році в закладах П(ПТ)О
Дніпропетровської області, які визначені наказом МОН України від 20.08.2019 №1133

Назва ЗП(ПТ)О

1

Назва
професії, за
якою
здійснюється
стажування
(професія,
розряд)
2

Державний
професійнотехнічний
навчальний заклад
«Кам’янський центр
підготовки і
перепідготовки
робітничих кадрів»
Відповідальна особа:
Гончарова Ліна
Іванівна
тел. (05692) 3-32-65,
моб. (097) 303-31-93

Кондитер,
4 розряд

Компетентності, за
якими можливе
стажування

Форма
навчання

Кількість
годин за
навчальним
планом

3
4
5
Торгівля і громадське харчування
Приготування кремів
Очномасляних на основі
10
дистанційна
сиропів
Приготування
Очнозаварного крему, його
9
дистанційна
різновидів
Приготування
Очнобілкового крему, його
15
дистанційна
різновидів
Приготування карамелі,
її
різновидів,
Очно18
оздоблювальних
дистанційна
виробів з неї
Приготування
грильяжу,
Очномарципанової маси та
19
дистанційна
елементів оздоблення з
них
Приготування
цукрових мастик та
Очно17
елементів оздоблення з дистанційна
них

Орієнтовна
вартість
педпослуг
на 1
слухача,
грн.

Орієнтовна
вартість
проживання
в
гуртожитку
за добу на 1
слухача, грн.

Документ,
який
видається
педагогу по
завершенні
стажування

6

7

8

70,00 грн.

Сертифікат

20,00 грн.
18,00 грн.
30,00 грн.

36,00 грн.

38,00 грн.

34,00 грн.

Приготування
різних
видів
глазурі
та
елементів оздоблення з
неї
Приготування
мусів,
суфле
Виготовлення
оздоблень з шоколаду
Робота з шоколадом із
застосуванням новітніх
технологій (трансферів)
Виготовлення
оздоблень з кремів з
застосуванням
кондитерських
інструментів
Виготовлення
різноманітних
цукрових мас
Виготовлення
мармеладу
Виготовлення
фруктових та желейних
мас
Виготовлення десертів
з утворенням драглів
Виготовлення гарячих
десертів
Виготовлення
заморожених десертів
Виготовлення десертів
з плодів і ягід
Приготування
дріжджового шарового

Очнодистанційна

17

34,00 грн.

15

34,00 грн.

15

30,00 грн.

Очнодистанційна

4

8,00 грн.

Очнодистанційна

19

38,00 грн.

Очнодистанційна

21

42,00 грн.

Очнодистанційна

20

40,00 грн.

Очнодистанційна

26

52,00 грн.

20

40,00 грн.

20

40,00 грн.

20

40,00 грн.

27

54,00 грн.

35

70,00 грн.

Очнодистанційна
Очнодистанційна

Очнодистанційна
Очнодистанційна
Очнодистанційна
Очнодистанційна
Очнодистанційна

тіста та виробів з нього
Приготування
швидкозаморожених
напівфабрикатів
з
дріжджового тіста
Приготування медового
тіста та виробів з нього
Приготування
білкового тіста різних
видів та виробів з нього
Приготування
різних
видів бісквітного тіста
та виробів з нього
Приготування
заварного
тіста
та
виробів з нього
Приготування прісного
шарового
тіста
ті
виробів з нього
Приготування
мигдального тіста та
виробів з нього
Приготування
крихтового тіста та
виробів з нього
Приготування
українських
національних
кондитерських виробів
Приготування тортів з
пісочного
тіста
з
різними
наповнювачами
Приготування

Очнодистанційна

33

66,00 грн.

Очнодистанційна

20

40,00 грн.

Очнодистанційна

24

48,00 грн.

Очнодистанційна

24

48,00 грн.

Очнодистанційна

27

54,00 грн.

Очнодистанційна

20

40,00 грн.

Очнодистанційна

26

52,00 грн.

Очнодистанційна

17

34,00 грн.

Очнодистанційна

25

50,00 грн.

Очнодистанційна

20

40,00 грн.

Очно-

20

40,00 грн.

Кондитер,
5 розряд

бісквітних тортів з
різними
видами
оздоблень
Приготування білкових
та
білково-горіхових
тортів
3.31.
Приготування
тортів з медового тіста
з
різними
наповнювачами
Приготування тортів з
шарованого тіста
Приготування фігурних
тортів, тортів асорті
Приготування
оригінальних
оздоблювальних
напівфабрикатів,
виробів і прикрас з
різних видів сировини
Приготування
шоколадних цукерок та
прикрас з шоколаду
Застосування новітніх
технологій
(полікарбонатних форм
для виготовлення фігур
з шоколаду)
Приготування
високохудожніх,
оригінальних тістечок з
різних видів тіста
Розробка рецептур і
технології

дистанційна
Очнодистанційна

18

36,00 грн.

Очнодистанційна

18

36,00 грн.

Очнодистанційна
Очнодистанційна

19

38,00 грн.

35

84,00

67

160,80 грн.

15

30,00 грн.

Очнодистанційна

70,00 грн.
5

18,00 грн.

102

244,80 грн.

14

33,60 грн.

Сертифікат

виготовлення фірмових
тістечок
Приготування
оригінальних,
високохудожніх тортів,
тортів з різних видів
тіста, асорті, тортів та
замовлення, фірмових
виробів
Приготування
високохудожніх
національних
кондитерських виробів
Розробка рецептур і
технології
виготовлення фірмових
тортів
Приготування
кондитерських виробів
з
використанням
нетрадиційної
сировини
Використання
інноваційної сировини
для
прискорення
процесів приготування
та збільшення термінів
реалізації
кондитерських виробів
Приготування виробів
арт-майстер-класу
з
підбором
елементів
оздоблення та прикрас
з
різних

82

196,80 грн.

51

122,40 грн.

16

38,40

30

75,90 грн.

8

15,30 грн.

127

304,80 грн.

Офіціант,
4 розряд

Офіціант,
5 розряд

оздоблювальних
матеріалів
Розробка рецептур і
технології
виготовлення
оригінальних тортів та
тістечок, тортів на
замовлення, фірмових
виробів
з
застосуванням
провідних
новітніх
технологій
Виготовлення цукрових
квітів в англійській
техніці
Підготовка торговельної
зали до обслуговування
Використання
столового
посуду,
приборів, білизни
Обслуговування
Очновідвідувачів
у
дистанційна
торговельній залі
Транширування страв в
присутності
відвідувачів
Фламбірування страв
Декантування вин
Основи праці сомельє
Підготовка
до
обслуговування
ОчноОрганізація
дистанційна
обслуговування
прийомів і банкетів з

50

142,40 грн.

6

17,00 грн.

153

459,00 грн.

140

420,00 грн.

161

336 грн.

2

40,00 грн.

2
2
2

40,00 грн.
40,00 грн.
40,00 грн.

148

340,00 грн.

285

625 грн.

70,00

Сертифікат

70,00

Сертифікат

особливо
складними
формами
Обслуговування
іноземних туристів
Обслуговування
коктейль-прийомів
Обслуговування
в
готельних номерах
Обслуговування
кейтерінгових заходів
Приймання товарів
Підготовка товарів до
продажу
Розміщення і викладка
товарів
Продаж товарів,
обслуговування
Продавець
покупців
непродовольчих
ОчноКреативне оформлення
товарів,
подарунків та святкових дистанційна
4 розряд
товарів японською
технікою «Шурошики»
Завершення роботи на
реєстраторах
розрахункових операцій
Складання товарних
звітів
Інвентаризація товарів
Продавець
непродовольчих
товарів,
5 розряд

Приймання товарів
Обслуговування

Очнодистанційна

181

375,00 грн.

2

20,00 грн.

2

20,00 грн.

2

20,00 грн.

151

453,00 грн.

88

264,00 грн.

73

219,00 грн.

60

180,00 грн.

4

12,00 грн.

41

123,00 грн.

23

69,00 грн.

13
Немає
освітньої
програми

39,00 грн.
1400,00

70,00 грн.

Сертифікат

70,00

Сертифікат

Продавець
продовольчих
товарів,
4 розряд

Продавець
продовольчих
товарів,
5 розряд

покупців
Програмування на РРО
Складання заявок на
ремонт торговотехнологічного
обладнання РРО
Складання документів та
звітності
Інвентаризація товарів
Менеджмент персоналу
Приймання товарів на
складі
Підготовка товарів до
продажу
Розміщення та викладка
товарів
Застосування
мерчендайзінгу
в
Очноторгівлі для ефективного
дистанційна
представлення товару на
ринку
Обслуговування
покупців
Завершення роботи на
реєстраторах
розрахункових операцій
Інвентаризація товарів
Приймання товарів
Обслуговування
покупців
ОчноРобота на реєстраторах
дистанційна
розрахункових операцій
Облік
товарів
і
складання звітності

231

531,30 грн.

88

202,40 грн.

70

161,00 грн.

11

25,30 грн.

100

230,00 грн.

75

172,50 грн.

34

78,20 грн.

Немає
освітньої
програми

1400,00 грн.

70,00 грн.

Сертифікат

70,00 грн.

Сертифікат

ДПТНЗ
«Дніпровський
центр професійної
освіти»
Відповідальна особа:
Куца Катерина
Дмитрівна
моб. 0675604150

Кухар,
5 розряду

Менеджмент персоналу
Загальні компетенції з
питань: устаткування,
організації,
нормативної
документації.
Сучасні
тенденції
приготування страв з
риби та морепродуктів
Майстер-класи
по
приготуванню страв з
використанням
папільот
обробки:
«Лосось з селеровим
пюре», «Завиванець з
судака»
Сучасні
тенденції
приготування страв з
м’яса та птиці.
Майстер-класи
з
використанням
елементів
етнічної
кухні:
«Качка
з
затіркою», «Телятина
Велингтон»
Сучасні
тенденції
приготування солодких
страв
і
напоїв
з
використанням
елементів молекулярної
кулінарії.
Майстер-клас
по
приготуванню десерту
«Осіння насолода»

очна

8

очна

8 із них
майстер-клас
6 годин

100.00 грн.
очна

8 із них
майстер-клас
6 годин

очна

8 із них
майстер-клас
6 годин

Сертифікат

Сучасні
тенденції
приготування холодних
страв і закусок «Салат з
карамелізованим
гарбузом і куриною
печінкою»
Іспити

очна

очна

4 із них
майстер-клас
3 години
4
40

1350.00 грн.
650.00 м.к.

2000.00 грн.

Педагогічні послуги щодо здійснення навчання за програмою підвищення кваліфікації у 2020 році
в закладах П(ПТ)О Дніпропетровської області, які визначені наказом МОН України від 20.08.2019 №1133

Назва ЗП(ПТ)О

Назва професії, за
якою здійснюється
стажування
(професія, розряд)

1

2

Державний
професійно-технічний
навчальний заклад
«Кам’янський центр
підготовки і
перепідготовки
робітничих кадрів»
Відповідальна особа:
Гончарова Ліна
Іванівна
тел. (05692) 3-32-65 ,

Форма
навчання

Кількість годин
за навчальним
планом

Орієнтовна
вартість
педпослуг на 1
слухача, грн.

3
4
Торгівля і громадське харчування

5

Орієнтовна
вартість
проживання в
гуртожитку за
добу на 1
слухача, грн.
6

Кухар,
4 розряд

Очнодистанційна

1058

1400,00 грн.

70,00 грн.

Кухар,
5 розряд

Очнодистанційна

673

1400,00 грн.

70,00 грн.

Кухар,
6 розряд

Очнодистанційна

442

1400,00 грн.

70,00 грн.

Кондитер,

Очно-

700

1400,00 грн.

70,00 грн.

Документ, який
видається педагогу
по завершенні
стажування
7
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про

моб. (097) 303-31-93

4 розряд

дистанційна

Кондитер,
5 розряд

Очнодистанційна

580

1400,00 грн.

70,00 грн.

Офіціант,
4 розряд

Очнодистанційна

462

1400,00 грн.

70,00 грн.

Офіціант,
5 розряд

Очнодистанційна

620

1400,00 грн.

70,00 грн.

Очнодистанційна

453

1400,00 грн.

70,00 грн.

Очнодистанційна

318

1400,00 грн.

70,00 грн.

Продавець
продовольчих товарів,
4 розряд

Очнодистанційна

609

1400,00 грн.

70,00 грн.

Продавець
продовольчих товарів,
5 розряд

Очнодистанційна

413

1400,00 грн.

70,00 грн.

Кухар,

Очно-

95 (теорія)

Продавець
непродовольчих
товарів,
4 розряд
Продавець
непродовольчих
товарів,
5 розряд

ДПТНЗ

підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації

«Дніпровський центр
професійної освіти»

5 розряд

Відповідальна особа:
Куца
Катерина Дмитрівна
моб. (067) 560-41-50

дистанційна

Проведення
майстер-класів

2000.00 грн.

З використанням
сучасних
технологій: з
використанням
папільот обробки,
елементів етнічної
кухні, елементів
молекулярної
кулінарії

700.00 грн.

160 (практика)
255

2700.00

100.00

Свідоцтво

Кам’янське вище
професійне училище

Електрогазозварник,
4 розряд

Компетентності, за якими
можливе стажування

Промисловість
Виконувати ручне дугове
(плазмове,
газове,
автоматичне і механізоване
зварювання і наплавлення)з

Кількість годин
за навчальним
планом

Повна назва
ЗП(ПТ)О

Назва професії, за
якою здійснюється
стажування
(професія, розряд)

Форма навчання

Інформація про педагогічні послуги щодо здійснення стажуванняу 2020 році в закладах П(ПТ)О
Дніпропетровської області, які визначені наказом МОН України від 20.08.2019 №1133

Очна

16

Орієнтовна
вартість
педпослуг
на
1 слухача,
грн.

Орієнтовна
вартість
проживання
в
гуртожитку
за добу на 1
слухача,
грн.

Документ,
який
видається
педагогу по
завершенні
стажування

Сертифікат

Відповідальна особа:
Атаманюк
Тетяна Яківна
моб. (067) 495-13-90

Електрогазозварник,
5 розряд

Електрогазозварник,
6 розряд

конструкційних
сталей
(кольорових металів і сплавів,
різнорідних металів, чавуна).
Зварювання трубних вузлів і
трубопроводів.
Виконувати ручне кисневе (у
тому числі з використанням
рідкого пального, плазмове і
газове) прямолінійне і фігурне
різання деталей з різних
сталей (кольорових металів і
сплавів) у всіх положеннях
різа. Різання легованих сталей
і чавуну.
Виконувати ручне дугове
(плазмове і газове зварювання
і
наплавлення
у
всіх
просторових положеннях шва)
відповідальних
деталей
і
конструкцій.
Виконувати
кисневе
і
плазмове
прямолінійне
і
криволінійне різання у всіх
просторових положеннях різа
складних деталей з різних
сталей, кольорових металів і
сплавів.
Виконувати ручне дугове
(плазмове і газове зварювання
і
наплавлення
у
всіх
просторових положеннях шва)
особливо відповідальних і
складних деталей, вузлів,
апаратів,
трубопроводів,

16

Очна

24

Сертифікат

24

Очна

16

Сертифікат

Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах,
4 розряд

Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах,
5 розряд
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах,
6 розряд
Електрозварник
ручного зварювання,

будівельних і технологічних
конструкцій з різних сталей,
чавуну, кольорових металів і
сплавів, призначених для
роботи під будь-якими видами
завантажень
Виконувати
зварювання
експериментальних
конструкцій з металів і сплавів
з обмеженою зварюваністю
Автоматичне і механізоване
зварювання та наплавлення
складних деталей та вузлів
неплавким електродом
Автоматичне і механізоване
зварювання та наплавлення
особливо складних деталей та
вузлів
Автоматичне і механізоване
зварювання та наплавлення
особливо складних деталей та
вузлів
Автоматичне
плазмове
зварювання та зварювання в
середовищі захисних газів
неплавкими
електродами
складних деталей та вузлів
Автоматичне і механізоване
зварювання
особливо
відповідальних конструкцій та
складних
конструкцій
з
використанням плазмотрона
Виконувати ручне дугове
зварювання, наплавлення та

24

Очна

24

Сертифікат

24

Очна

24

Сертифікат

24

Очна

16

Сертифікат

Очна

24

Сертифікат

4 розряд

Електрозварник
ручного зварювання,
5 розряд

Електрозварник
ручного зварювання,
6 розряд
Електрозварник
ручного зварювання.
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах,
Електрогазозварник
(майстри в/н)
Електрозварник
ручного зварювання.
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах,
Електрогазозварник
(майстри в/н)
Електрозварник
ручного зварювання.
Електрозварник на
автоматичних та

повітряно-дугове
різання
деталей, вузлів та конструкцій
середньої складності
Виконувати ручне дугове
зварювання, наплавлення та
повітряно-дугове
різання
складних та відповідальних
деталей, вузлів та конструкцій
Виконувати ручне дугове
зварювання,
плазмове
та
газоелектричне
зварювання
особливо
складних
та
відповідальних деталей, вузлів
та конструкцій
Організація
підготовки
виробничого
навчання за
модульно-компетентісною
системою.
Отримання
практичних
навичок
моделювання
процесів
дугового,
механізованого
зварювання
неплавким
вольфрамовим
електродом на тренажерах
зварника.
Майстер-клас
з
використанням інноваційних
технологій.
Отримання навичок роботи на

Очна

24

Сертифікат

Очна

24

Сертифікат

Очна

8

Сертифікат

Очна

8

Очна

8

напівавтоматичних
машинах,
Електрогазозварник
(майстри в/н,
викладачі)

Електрозварник
ручного зварювання.
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах,
Електрогазозварник
(майстри в/н,
викладачі)

Електрозварник
ручного зварювання.
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах,
Електрогазозварник
(майстри в/н,
викладачі)

зварювальному
апараті
–
мультисистеми
механізованого
дугового
зварювання
плавким
металевим
електродом
в
захисних газах і ручного
дугового
зварювання
покритими
електродами
(Kempakt 323 A)
Майстер-клас
з
використанням інноваційних
технологій.
Отримання навичок роботи на
зварювальному
апараті
–
мультисистеми
ручного
дугового
зварювання
неплавким
металевим
електродом і інертних газах і
ручного дугового зварювання
покритими
електродами
(MagicWave 190 EF)
Майстер-клас
з
використанням інноваційних
технологій.
Отримання навичок роботи на
зварювальному
апараті
–
мультисистеми
механізованого
дугового
зварювання
плавким
металевим
електродом
в
захисних газах і ручного
дугового
зварювання
покритими електродами і
ручного дугового зварювання

Очна

8

ДПТНЗ
«Дніпровський
центр професійнотехнічної освіти»
Відповідальна особа:
Животова
Світлана Геннадіївна,
моб (067) 280-21-03

неплавким
металевим
електродом в інертних газах
(Trans Steel 2200 MP|Set|EF)
Ручне
аргоно-дугове
зварювання
неплавким
електродом
Електрогазозварник,
4 розряд

Аргоно-дугове
алюмінію

зварювання

денна

24

870,00 грн.

90,00 грн.

Сертифікат

денна

24

1150,00 грн.

90,00 грн.

Сертифікат

Педпослуги щодо здійснення навчання за програмою підвищення кваліфікації на базі закладів П(ПТ)О,
які визначені наказом МОН №1133

Повна назва
ЗП(ПТ)О

1

Назва професії, за якою
здійснюється навчання
за програмою
Форма навчання
підвищення
кваліфікації (професія,
розряд)
2

3

Кількість
годин за
навчальним
планом

4
Промисловість

Орієнтовна
вартість
педпослуг на 1
слухача, грн.

Орієнтовна
вартість
проживання в
гуртожитку за
добу
на 1 слухача,
грн.

5

6

Кам’янське вище
професійне училище
Відповідальна особа:
Атаманюк
Тетяна Яківна
моб. (067) 495-13-90

Електрогазозварник,
4 розряд

Очна

371

2804.00 грн.

50.00 грн.

Електрогазозварник,

Очна

298

2308.00 грн.

50.00 грн.

Документ, який
видається
педагогу по
завершенні
навчання за
програмою
підвищення
кваліфікації
7
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про

5 розряд

Електрогазозварник,
6 розряд

Очна

292

2259.00 грн.

50.00 грн.

Електрозварник
на автоматичних
та напівавтоматичних
машинах,
4 розряд

Очна

354

2566.00 грн.

50.00 грн.

Електрозварник
на автоматичних
та напівавтоматичних
машинах,
5 розряд

Очна

316

2551.00 грн.

50.00 грн.

Електрозварник
на автоматичних
та напівавтоматичних
машинах,
6 розряд

Очна

276

2412.00 грн.

50.00 грн.

Електрозварник ручного
зварювання,
4 розряд

Очна

448

3641.00 грн.

50.00 грн.

підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного

ДПТНЗ
«Дніпровський
центр професійнотехнічної освіти»
Відповідальна особа:
Животова
Світлана Геннадіївна,
моб. (067) 280-21-03

Електрозварник ручного
зварювання,
5 розряд

Очна

382

3400.00 грн.

50.00 грн.

Електрозварник ручного
зварювання,
6 розряд

Очна

340

2793.00 грн.

50.00 грн.

Денна

344
285

3368.00 грн.
2855.00 грн.

90,00 грн.

215

2168.00 грн.

Електрогазозварник
3 розряд
4 розряд
5 розряд
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах
3 розряд
4 розряд
5 розряд

Денна

90,00 грн.
280
248
224

3015.00 грн
2625.00 грн
2398.00 грн

зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка
Свідоцтво про
підвищення
робітничої
кваліфікації
державного
зразка

Державний
професійно-технічний
навчальний заклад
«Міжрегіональний
центр професійної
перепідготовки
звільнених у запас
військовослужбовців»

Перукар (перукармодельєр)
2 клас

Відповідальна особа:
Фіщенко
Світлана Станіславівна
моб. (096) 500-84-80

Перукар (перукармодельєр)
1 клас

3
Сфера послуг
Укладання
волосся.
Сучасне
укладання волосся гарячим способом
«Стильні кудрі»
Виконання
базових
модельних
стрижок. Салонна чоловіча стрижка.
Сучасна модельна дитяча стрижка.
Фарбування
волосся
сучасними
способами.
Сучасне
фарбуваннямелірування в техніці «вуаль»
Виконання базових модельних зачісок
з використанням різних технік.
Всього
Оволодіння технологією виготовлення
постижерних прикрас. Створення
ексклюзивних постижерних виробів у
техніці валяння, плетіння та клеєння.
Виконання чоловічих, жіночих та
дитячих модельних стрижок. Сучасні
варіації
стильного
«Боб-каре»,
градація в стрижці.

Орієнтовна вартість
проживання в
гуртожитку за добу
на 1 слухача, грн.

2

Орієнтовна вартість
педпослуг на 1
слухача, грн.

1

Компетентності, за якими можливе
стажування

Кількість годин за
навчальним планом

Назва ЗП(ПТ)О

Назва професії, за
якою
здійснюється
стажування
(професія, розряд)

Форма навчання

Інформація про педагогічні послуги щодо здійснення стажування у 2020 році в закладах П(ПТ)О
Дніпропетровської області, які визначені наказом МОН України від 20.08.2019 №1133

Документ,
який
видається
педагогу по
завершенні
стажування

4

5

6

7

8

4

6
Очна

1305,00
грн.

70,00 грн.

Сертифікат

1742,00
грн.

70,00 грн.

Сертифікат

6
8
24
4
Очна
4

Виконання
гарячої
завивки
з
використанням
прогресивних
інструментів.
Укладання
волосся
«Голівудська хвиля» за допомогою
прогресивного інструменту.
Виконання хімічної завивки волосся з
використанням
прогресивних
технологій
Різні
варіанти
накручування
волосся
з
використанням біо-препарату.
Фарбування волосся. Фарбування
волосся сучасними техніками: Аеіrthar,
Dіmaut, як альтернатива балаяжу та
мелірування. Інноваційні засоби та
методи по догляду і лікування волосся.
Виконання
модельних
зачісок.
Моделювання
салонної
весільної
зачіски на довгому волоссі. Салонна
вечірня зачіска з використанням
класичних технік.
Всього

Перукар (перукармодельєр)
перукар-модельєр

Манікюрник,
3 розряд
(1 клас)

Розробка та персоніфікація сучасних
моделей стрижок
Завивка волосся гарячим способом з
урахуванням
індивідуальних
особливостей людини
Розробка та моделювання зачісок
Розробка
креативних
способів
фарбування волосся
Всього
Виконання
сучасних
технологій
манікюру
Виконання гелевого нарощування
нігтів

4

4

8

8

32
8
Очна

8

1742,00
грн.

70,00 грн.

788,00
грн

70,00 грн

Сертифікат

8
8
32
4
Очна

4

Сертифікат

Педикюрник,
3 розряд
(1 клас)

Кравець,
ДПТНЗ
«Криворізький
навчальновиробничий центр»
Відповідальна особа:
Демян
Ірина Павлівна
моб. (096) 314-59-87

2-3 розряд

Кравець,
4 розряд

Виконання акрилового нарощування
нігтів
Виконання сучасних технік нейл-арт
дизайну
Сучасні технології педикюрних робіт
Апаратний педикюр та SPA – педикюр
Моделювання нігтів ніг
Художній розпис нігтя та декоративне
оформлення нігтів
Всього
Виготовлення виробів постільного та
столового асортименту
Виготовлення спідниці
Виготовлення жіночих брюк
Виготовлення сарафану
Виготовлення халату
Виготовлення плаття
Виготовлення блуз різними способами
обробки
Виготовлення
чоловічих
брюк,
напівкомбінезонів
Виготовлення чоловічих сорочок
Виготовлення жакету, жилету
Побудова креслення в системі САПР,
розкрій та методи обробки жіночої
спідниці
Основи роботи на вишивальній
машині BrotherInnov-is V3

4
4
Очна

Сертифікат
335

70,00

8
Очна

30

2421.3

60,00

Сертифікат

Очна
Очна
Очна
Очна
Очна

42
66
54
66
78

3389,82
5326,86
4358,34
5326,86
6295,38

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат

Очна

84

6779,64

60,00

Сертифікат

Очна

54

4358,34

60,00

Сертифікат

Очна
Очна

30
114

2421,3
9200,94

60,00
60,00

Сертифікат
Сертифікат

Очна

42

3389,82

60,00

Сертифікат

Очна

30

2421,3

60,00

Сертифікат

Компетентності, за якими
можливе стажування

1

2

3

ОРДЕНА
«ЗНАК ПОШАНИ»
ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ №75
Відповідальна особа:
Мамєдова
Юлія Олександрівна
моб. (099) 489-93-69

Кількість
годин за
навчальним
планом

Повна назва
ЗП(ПТ)О

Назва професії, за
якою здійснюється
стажування (професія,
розряд)

Форма
навчання

Інформація про педагогічні послуги щодо здійснення стажування у 2020 році в закладах П(ПТ)О
Дніпропетровської області, які визначені наказом МОН України від 20.08.2019 №1133
Орієнтовн
а вартість
педпослуг
на 1
слухача,
грн.

Орієнтовна
вартість
проживання
в гуртожитку
за добу на 1
слухача, грн.

Документ,
який
видається
педагогу по
завершенні
стажування

4

5

6

7

8

36

700,00 грн.

50,00 грн.

Сертифікат

Сільське господарство
Підготовка
до
роботи,
ознайомлення
з
органами
керування
та
особливості
керування трактора Massey
Ferguson MF 7624.
Особливості підготовки до
роботи,
налагодження
та
технічні
характеристики
Тракторист-машиніст
посівного комплексу ALKOR
сільськогосподарського
7,5 та сівалки УПС-8.
Очна
виробництва
Ознайомлення
з
органами
(категорії А1, А2, В1)
керування,
налаштування
висоти,
ширини
та
інтенсивності
розпилення.
Порядок підготовки до роботи
та операції які необхідно
виконати
після
закінчення
роботи
на
самохідному
оприскувачі IBIS-3145-24

Педпослуги щодо здійснення навчання за програмою підвищення кваліфікації на базі закладів П(ПТ)О,
які визначені наказом МОН №1133

Повна назва
ЗП(ПТ)О

Назва професії, за якою
здійснюється навчання за
програмою підвищення
кваліфікації (професія,
розряд)

Форма
навчання

1

2

3

ОРДЕНА «ЗНАК
ПОШАНИ» ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ №75

Інструктор з індивідуального
навчання водінню
Інструктор з індивідуального
навчання водінню

Відповідальна
особа: Мамєдова
Юлія Олександрівна
моб. (099) 489-93-69

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорії Н)

Кількість
годин за
навчальним
планом

4
Сільське господарство

Орієнтовна
вартість
педпослуг
на 1 слухача,
грн.

Орієнтовна
вартість
проживання в
гуртожитку за
добу
на 1 слухача, грн.

5

6

Очна

172

1200,00 грн.

50,00 грн.

Очна

70

500,00 грн.

50,00 грн.

Очна

191

1500,00 грн.

50,00 грн.

Документ,
який видається
педагогу
по завершенні
навчання
за програмою
підвищення
кваліфікації
7

Свідоцтво про
присвоєння
(підвищення)
робітничої
кваліфікації
державного зразка

