Професійно-технічні навчальні заклади, які мають державні ліцензії на вид
підготовки – професійно-технічне навчання (курсова підготовка,
перепідготовка, підвищення кваліфікації)
Назва закладу
Головинське
вище професійне
училище нерудних технологій
-

Професія
Розпилювач каменю (оброблення каменю);
Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю;
Машиніст крана автомобільного;
Слюсар з ремонту колісник транспортних засобів;
Електрогазозварник;
Муляр;
Штукатур;
Маляр;
Кухар;
Пекар.

Бердичівський
професійний будівельний ліцей
-

Штукатур;
Столяр будівельний;
Тесляр;
Монтажник систем утеплення будівель;
Маляр;
Монтажник гіпсокартонних конструкцій;
Лицювальник – плиточник;
Бетоняр;
Муляр;
Пічник.

ПТУ № 4
м. Бердичева

-

Стропальник;
Електрогазозварник;
Машиніст крана (кранівник).

Житомирський
професійний
політехнічний ліцей

-

Водій
автотранспортних
засобів
(категорія
«С»)
(професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації);
Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування (підвищення кваліфікації);
Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування
(підвищення кваліфікації).

-

ДНЗ
«Новоград- Волинське
вище
професійне училище»

Швачка.

ДНЗ
«Центр
обслуговування
Житомира»

сфери м. -

Манікюрник;
Пекар.

Баранівський
професійний ліцей

-

Тракторист-машиніст с/г виробництва кат. «А1».

ПТУ-12 м. Бердичева

-

Складальник верху взуття;
Касир торгівельного залу;
Перукар (Перукар-модельєр);
Офіціант.

ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»
Центр ПТО
м. Житомира

-

Адміністратор;
Продавець продовольчих товарів;
Продавець непродовольчих товарів;
Овочівник;
Квітникар;
Озеленювач;
Машиніст компресорних установок;
Машиніст холодильних установок;
Слюсар-ремонтник;
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та
кондиціювання;
Електрогазозварник;
Слюсар із складання металевих конструкцій;
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних
машинах;
Газорізальник;
Машиніст крана (кранівник);
Кухар;
Офіціант;
Бармен;
Кондитер;
Секретар керівника (організації, підприємства, установи);
Оператор комп’ютерного набору;
Асистент референта;
Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення.
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»);
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»);

-

Машиніст крана автомобільного;
Тракторист
–
машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорія «А2»);
Тракторист
–
машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорія «D1»)
Тракторист
–
машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорія «G1», «G2»);
Маляр;
Штукатур;
Лицювальник-плиточник;
Монтажник гіпсокартонних конструкцій;
Монтажник систем утеплення будівель;
Муляр;
Столяр будівельний.

-

Закрійник;
Складальник верху взуття
Продавець продовольчих товарів;
Манікюрник.

-

Кухар;
Цукерник;
Кондитер;
Фермер;
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(
категорія «А1»);
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(
категорія «А2»);
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорія «В1»);
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорія « D1»);
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорія « G1, G2»);
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорія «H»);
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
Касир торговельного залу.

-

ДНЗ
«Центр
легкої
промисловості
та
побутового
обслуговування населення
м. Житомира»
ДНЗ «Бердичівське вище
професійне училище»

Овруцький
ліцей

професійний -

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Малинський професійний ліцей
-

Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорія А1);
Кухар;
Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування;
Швачка;
Кравець;
Офіціант.

Пулинський професійний ліцей
-

Оператор комп’ютерного набору;
Касир торговельного залу 2 розряду;
Продавець продовольчих товарів 3 розряду;
Водій автотранспортних засобів категорія «СЕ»;
Водій мототранспортних засобів категорія «А1»;
Водій мототранспортних засобів категорія «А»;
Водій автотранспортних засобів категорія «В»;
Водій автотранспортних засобів категорія «С»;
Тракторист-машиніст с/г виробництва категорія «А1»;
Тракторист-машиніст с/г виробництва категорія «А2»;
Тракторист-машиніст с/г виробництва категорія «В1».

Коростишівський
професійний
аграрний
ліцей
-

Тракторист
–
машиніст
с/г
(лісогосподарського)
виробництва (категорія «А1»);
Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування;
Продавець продовольчих товарів;
Кухар;
Офіціант;
Розпилювач каменю (оброблення каменю);
Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю;
Фрезерувальник каменю.

-

