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ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

ДНІПРО 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" 

Експорт в Excel 

Код закладу в ЄДЕБО 
2154 
Повне найменування 
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський 
центр професійно-технічної освіти" 
Коротка назва 
ДПТЗ "Дніпровський ЦПТО" 
Повне найменування (англ.) 
Ідентифікаційний код 
02541409 
Підпорядкований закладу освіти 
– 
Тип закладу освіти 
центр професійно-технічної освіти 
Форма власності 
Державна 
Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад 
освіти 
Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 
Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу 
освіти 
Директор Стрілець Олександр Іванович 
Фактична адреса 

вул. Алтайська, 6-а, Дніпро, Дніпропетровська область 
Юридична адреса 
вул. Алтайська, 6-а, Дніпро, Дніпропетровська область 
Телефон / факс 
0567604863 
Електронна пошта 
dneprnvc@ukr.net 
Веб-сайт 
http://www.dnvcpprmgz.org.ua 
Рік заснування   1943 

https://registry.edbo.gov.ua/prof/
https://registry.edbo.gov.ua/prof/12101378/
https://registry.edbo.gov.ua/university/2154/
https://registry.edbo.gov.ua/university/2154/
https://registry.edbo.gov.ua/university/2154/
https://registry.edbo.gov.ua/university/2154/
https://registry.edbo.gov.ua/api/university/?id=2154
http://www.dnvcpprmgz.org.ua/


ЛІЦЕНЗІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

Назва професії(й) / класу професій 

(категорії, розряду тощо) 

Ліцензован

ий обсяг 
Рішення про ліцензування 

Атесто 

вано 

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК 

первинна професійна підготовка 

(4211) Контролер-касир 60 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 25.09.2019 №960-Л 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 

  
  

(4212) Касир (в банку) 30 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л    

(5220) Продавець непродовольчих 

товарів 
30 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 
  

  

(5220) Продавець продовольчих товарів 30 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 
  

  

(5312) Оформлювач вітрин, приміщень 

та будівель 
30 

наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(7129) Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків 
30 

наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(7129) Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 
30 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 
  

  

(7133) Реставратор декоративних 

штукатурок і ліпних виробів 
30 

наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(7133) Штукатур 

(7132) Лицювальник-плиточник 
30 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 
  

  

(7141) Маляр 30 наказ МОН №910-л від 19.06.2019   
  

(7212) Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних 

машинах 

30 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 
  

  

(7212) Електрогазозварник 60 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 
  

  

(7212) Електрогазозварник 

(8322) Водій автотранспортних засобів 

(8322) Водій автотранспортних 

засобів категорія B, C 

60 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

(7231) Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

(8322) Водій автотранспортних засобів 

(8322) Водій автотранспортних 

засобів категорія B, C 

30 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  



Назва професії(й) / класу професій 

(категорії, розряду тощо) 

Ліцензован

ий обсяг 
Рішення про ліцензування 

Атесто 

вано 

(7233) Слюсар-ремонтник 30 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 
  

  

(7233) Слюсар з механоскладальних 

робіт 
30 наказ МОН №910-л від 19.06.2019 

   

(8211) Верстатник широкого профілю 30 наказ МОН №211-л від 27.03.2019   
  

(8211) Оператор верстатів з 

програмним керуванням 
60 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2019 №986-Л 
  

  

первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників; професійно-технічне 

навчання 

(7231) Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 
90 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників; професійно-технічне 

навчання; підвищення кваліфікації робітників 

(7212) Електрогазозварник 60 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

(7241) Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
60 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

(8211) Токар 60 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

первинна професійна підготовка; професійно-технічне навчання 

(7233) Слюсар-ремонтник 60 
наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(7241) Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 
60 

наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(7244) Електромонтер лінійних споруд 

електрозв'язку та проводового 

мовлення 

75 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

(7244) Електромонтер охоронно-

пожежної сигналізації 
60 

наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(8211) Оператор верстатів з 

програмним керуванням 
45 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

(8333) Машиніст крана металургійного 

виробництва 
45 

наказ МОН України від 

11.06.2014 №2323л 
  

  

первинна професійна підготовка; професійно-технічне навчання; підвищення 

кваліфікації робітників 



Назва професії(й) / класу професій 

(категорії, розряду тощо) 

Ліцензован

ий обсяг 
Рішення про ліцензування 

Атесто 

вано 

(4223) Оператор поштового зв'язку 60 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 25.09.2019 №960-Л 
  

  

перепідготовка робітників; професійно-технічне навчання 

(7212) Електрогазозварник 60 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

(8322) Водій автотранспортних засобів 

(8322) Водій автотранспортних 

засобів категорія B, C 

60 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

перепідготовка робітників; професійно-технічне навчання; підвищення кваліфікації 

робітників 

(7122) Муляр 15 
наказ МОН України від 

11.06.2014 №2323л    

(7124) Столяр будівельний 15 
наказ МОН України від 

11.06.2014 №2323л 
  

  

(7129) Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 
15 

наказ МОН України від 

11.06.2014 №2323л 
  

  

(7244) Електромонтер станційного 

устаткування телефонного зв'язку 
45 

наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(7245) Кабельник-спаювальник 90 
наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(8211) Верстатник широкого профілю 45 
наказ МОН №1426л від 

22.09.2016 
  

  

перепідготовка робітників; підвищення кваліфікації робітників 

(7244) Електромонтер лінійних споруд 

електрозв'язку та проводового 

мовлення 

60 
наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

професійно-технічне навчання 

(4223) Телеграфіст 15 
наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 
  

  

(4223) Оператор поштового зв'язку 15 
наказ МОН України від 

11.06.2014 №2323л 
  

  

(5169) Охоронник 60 наказ МОН №158-л від 21.02.2019 
   

(5220) Продавець непродовольчих 

товарів 
15 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

(5220) Продавець продовольчих товарів 15 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  



Назва професії(й) / класу професій 

(категорії, розряду тощо) 

Ліцензован

ий обсяг 
Рішення про ліцензування 

Атесто 

вано 

(7213) Рихтувальник кузовів 30 

наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 

01.07.2011 №2487-Л 

  
  

професійно-технічне навчання; підвищення кваліфікації робітників 

(7215) Стропальник 15 
наказ МОН України від 

11.06.2014 №2323л    
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