
Список державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Дніпропетровської області, в яких готують робітничі кадри за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “Кваліфікований робітник” 

 

м. Кам’янське 

№ 

з/п 
Назва ЗП(ПТ)О, адрес 

 

Професії відповідно до 

Класифікатора професій 

 

1. ДПТНЗ “Кам’янський центр 

підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів”, 

51931, Дніпропетровська область,               

м. Кам’янське, вул. Медична, 2. 

 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення. Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Кухар. Кондитер 

Кухар. Майстер ресторанного обслуговування 

Продавець продовольчих товарів. Продавець 

непродовольчих товарів 

Продавець непродовольчих товарів. Контролер-

касир 

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник 

Перукар (перукар-модельєр). Візажист 

 

2. Кам’янське вище професійне 

училище 

51925, Дніпропетровська область,    
м. Кам’янське, проспект Гімназичний, 

10. 

 

Слюсар-ремонтник. Електрозварник ручного 

зварювання 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Електрогазозварник 

Електрогазозварник. Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах 

Токар  

Верстатник широкого профілю (державне 

замовлення). Оператор верстатів з програмним 

керуванням (регіональне замовлення) 

Машиніст крана металургійного виробництва 

Слюсар з ремонту рухомого складу (регіональне 

замовлення). Помічник машиніста тепловоза 

(державне замовлення) 

Прикладна механіка 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

 

3. 

ДПТНЗ “Кам’янський центр 

підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів будівництва та 

автотранспорту”, 

51938, Дніпропетровська область, 

місто Кам'янське, Баглійський район, 

вулиця Б. Хмельницького, 20. 

 

Електрогазозварник 

Електрогазозварник. Арматурник (будівельні, 

монтажні й ремонтно-будівельні роботи) 

Маляр. Штукатур. Лицювальник - плиточник 

Маляр 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Маляр 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія А1, А2, В1) (регіональне 

замовлення). Слюсар-ремонтник (державне 



замовлення). Водій автотранспортних засобів 

(категорія В,С) (регіональне замовлення) 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

Водій автотранспортних засобів (категорія С) 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

Водій автотранспортних засобів (категорія С). 

Машиніст крана автомобільного 

 

4. 

Кам’янський професійний ліцей, 

51938, Дніпропетровська область, 

Південний район, місто Кам'янське, 

вулиця Лермонтова, 151. 

 

Електрогазозварник. Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах 

Столяр 

Штукатур. Лицювальник-плиточник 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

Водій автотранспортних засобів категорії С1 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

Водій автотранспортних засобів категорії С 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка). Апаратник 

підготовки сировини та відпускання 

напівфабрикатів і продукції 

 

5. 

Відокремлений структурний 

підрозділ “Технологічний фаховий 

коледж Дніпровського державного 

технічного університету” 

 51909, Дніпропетровська область  

м. Кам'янське, пр. Конституції, б.2а. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

 


