
 

 

Перелік професій ( напрямів), 

з яких планується організація  навчання безробітних 

у травні 2019 року                                                                                              
№  

з/п 

Назва професії  

(спеціальності), напряму, галузі 

знань 

 

Вид навчання 

Строк на-

вчання, 

міс. 

 

Назва навчального закладу 

 Вимоги до освіти 

 претендентів на навчання 

1. Бджоляр 

7-15 чол. 

Підготовка, 

 перепідготовка 

5,5 міс. Заліщицький аграрний коледж ім.  

Є Храпливого 

Базова, повна середня освіта 

2. Водій тролейбуса  

10 чол. 

Підготовка, 

 перепідготовка 

5,5 міс. КП «Тернопільелектротранс» Особи не менше 21 років 

3. Електрогазозварник 

7-15 чол. 

Підготовка, 

 перепідготовка 

6 міс. Тернопільське вище професійно-технічне 

училище ресторанного сервісу і торгівлі 

Особи не менше 18 років 

4. Кухар 

7-15 чол. 

Підготовка, 

 перепідготовка 

5,5 міс. Тернопільське вище професійно-технічне 

училище ресторанного сервісу і торгівлі 

Базова, повна середня освіта 

5. Кухар 

1-6 чол. (індивідуальна форма) 

Підготовка, 

 перепідготовка 

4 міс. Вишнівецький професійний ліцей Базова, повна середня освіта 

6. Манікюрник 

1-6 чол. (індивідуальна форма) 

Підготовка, 

 перепідготовка 

2 міс. Тернопільський навчально-курсовий центр Базова, повна середня освіта 

7. Перукар  

1-6 чол. (індивідуальна форма) 

Підготовка,  

перепідготовка 

3 міс. Тернопільський навчально-курсовий центр  Базова, повна середня освіта 

8. Програмне забезпечення для автома-

тизації бухгалтерського обліку, 7-15 

чол. 

Підвищення  

кваліфікації 

1,7 міс. Тернопільський національний економічний 

університет 

Базова, повна вища економічна 

освіта 

9. Слюсар з ремонту автомобілів 

7-15 чол. 

Підготовка,  

перепідготовка 

4,5 міс. Технічний коледж ТНТУ ім. Пулюя 

 

Базова, повна середня освіта 

10. Токар 

7-15 чол. 

Підготовка,  

перепідготовка 

5 міс. Технічний коледж ТНТУ ім. Пулюя 

 

Базова, повна середня освіта 

11. Тракторист-машиніст с/г виробництва 

(категорія А1) 

Підготовка,  

перепідготовка 

6 міс. Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя 

 

Особи не менше 18 років 

12. Охорона праці для робітників сільсь-

когосподарських підприємств 

12 чол. 

Підвищення  

кваліфікації 

1 тиждень Рівненський центр  

професійно-технічної освіти  ДСЗ 

 (для Шумської філії) 

Під замовлення  

роботодавців  

13. Дотримання безпечного ведення робіт 

на підприємствах сільськогосподар-

ської галузі 

10 чол. 

Підвищення  

кваліфікації 

1 тиждень Рівненський центр  

професійно-технічної освіти  ДСЗ 

 (для Підволочиської філії) 

ТзОВ «Агро-Рось»  

14.  Заготівля лікарських трав 

12 чол. 

Підвищення  

кваліфікації 

3 дні Івано-Франківський центр 

професійно-технічної освіти  ДСЗ 

 (для Бучацької філії) 

Під замовлення  

роботодавців 

15 Швачка 

7-15 чол. 

Підготовка,  

перепідготовка 

3,5 міс. Кременецький професійний ліцей 

 

Базова, повна середня освіта 

                  


