
Список державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Дніпропетровської області, в яких готують робітничі кадри за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “Кваліфікований робітник” 

м. Кривий Ріг 

№ 

з/п 
Назва ЗП(ПТ)О, адрес 

 

Професії відповідно до 

Класифікатора професій 

 

1. Центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів № 1 м. Кривий 

Ріг, 

50005, Дніпропетровська область,          

м. Кривий Ріг,  

вул. Каховська, 13б. 

Машиніст крана (кранівник). Стропальник 

Машиніст крана (кранівник) 

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин 

та тракторів. Машиніст екскаватора 

одноковшового 

Маляр. Штукатур (спецгрупа) 

Маляр. Штукатур. Лицювальник - плиточник 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 

конструкцій. Електрозварник ручного зварювання 

Машиніст бульдозера (будівельні роботи). 

Машиніст автогрейдера. Машиніст скрепера 

(Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні 

роботи) 

Кухар. Офіціант 

Живописець. Монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних робіт 

 

2. ДПТНЗ “Криворізький навчально-

виробничий центр”, 

50106, Дніпропетровська область,           

м Кривий Ріг, вул. Фабрична, 5. 

Кравець. Закрійник 

Кухар 

Кухар. Кондитер 

Кухар. Майстер ресторанного обслуговування 

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. 

Манікюрник. Педикюрник 

Перукар (перукар-модельєр). Візажист 

Агент з організації туризму. Адміністратор 

Флорист. Фотограф (фотороботи). 

Фотограф (фотороботи). Адміністратор 

Фотограф (фотороботи). Оператор комп’ютерної 

верстки 

Перукар (перукар-модельєр). Адміністратор 

Флорист 

 

3. 

ДНЗ “Криворізький центр 

підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів будівельної 

галузі”, 

50029, Дніпропетровська область,               

м. Кривий Ріг, вул.                                

ім. Кропивницького, 21-а. 

Електрогазозварник 

Електрогазозварник. Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах 

Штукатур. Маляр (з вадами) 

Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр 

Монтажник систем утеплення будівель (державне 

замовлення). Муляр  

Монтажник-складальник метало пластикових 

конструкцій. Муляр 



Кухар 

Продавець не продовольчих товарів. Продавець 

продовольчих товарів 

 

4. 

ДПТНЗ “Криворізький професійний 

гірничо-електромеханічний ліцей”, 

50031, Дніпропетровська область,  

м. Кривий Ріг, Покровський район,  

вул. Синьоводська, буд.10 а. 

Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. Рихтувальник кузовів 

Прохідник. Машиніст електровоза. Електрослюсар 

(слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 

конструкцій. Електрогазозварник 

Продавець продовольчих товарів. Контролер-

касир 

 

5. 

Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей, 

50053, Дніпропетровська область,             

м. Кривий Ріг,   вул. Елістинська, 1-Л. 

Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст 

тепловоза 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту 

устаткування. Машиніст електровоза. Прохідник 

Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст 

тепловоза. Машиніст електровоза 

Електрогазозварник. Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту устаткування 

Кухар. Кондитер 

Кухар. Офіціант. Бармен. 

Електрогазозварник. Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту устаткування. Машиніст 

екскаватора 

 

6. 

Криворізький професійний гірничо-

металургійний ліцей, 

50036, Дніпропетровська область,               

м. Кривий Ріг, вул.Бикова,13. 

Електромонтер з ремонт та обслуговування 

електроустаткування 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту 

устаткування. Електрогазозварник. Стропальник 

Прохідник. Машиніст бурової установки. 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту 

устаткування 

Прохідник. Електрослюсар (слюсар) черговий та з 

ремонту устаткування 

Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

Електрогазозварник 

 

7. 

Криворізький професійний 

будівельний ліцей, 

50082, Дніпропетровська область,               

м. Кривий Ріг, вул. Сергія 

Колачевського ,133. 

Машиніст крана (кранівник). Стропальник 

Електрогазозварник. Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту устаткування 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Кухар. Кондитер 

Електрогазозварник 

Продавець продовольчих товарів. Контролер – 

касир 



 

8. 

ДНЗ “Інгулецький професійний 

ліцей”, 

50102, Дніпропетровська обл.,                

м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 6. 

Машиніст екскаватора. Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту устаткування. 

Електрозварник ручного зварювання. 

Стропальник 

Водій автотранспортних засобів (категорія С). 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.  

Маляр. Штукатур. Лицювальник - плиточник 

Кухар. Кондитер 

Кухар 

 

9. 

ДНЗ “Криворізький центр 

професійної освіти металургії та 

машинобудування”, 

50103, Дніпропетровська обл.,                

м. Кривий Ріг, майдан 

Домнобудівників, 10. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 

Електрогазозварник. Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах 

Електрогазозварник. Газорізальник 

Верстатник широкого профілю (державне 

замовлення). Оператор верстатів з програмним 

керуванням (регіональне замовлення). 

Машиніст крана металургійного виробництва 

Кухар 

 

10. 

Криворізький професійний 

транспортно-металургійний ліцей, 

50076, Дніпропетровська область,            

м. Кривий Ріг, вул. Івана Авраменка 25. 

Машиніст екскаватора. Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту устаткування. 

Електрогазозварник. Стропальник 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

Електрогазозварник 

Помічник машиніста тепловоза (державне 

замовлення). Слюсар з ремонту рухомого складу 

(регіональне замовлення) 

Помічник машиніста електровоза (державне 

замовлення). Слюсар з ремонту рухомого складу 

(регіональне замовлення) 

Провідник пасажирського вагона. Касир 

квитковий. Касир багажний. Прийомоздавальник 

вантажу та багажу 

 

11. 

Міжрегіональний центр професійної 

перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Кривого 

Рогу Дніпропетровської області, 

50025, Дніпропетровська область,               

м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, 4. 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення. 

Електромеханік з ремонту та обслуговування 

лічильно-обчислювальних машин 

Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Токар (державне замовлення). Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів (регіональне 

замовлення) 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

Майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування автомобільних засобів 



Кравець 

Кравець. Перукар(перукар-модельєр) 

Кухар. Кондитер 

Кухар. Офіціант 

Кухар. Виробник м’ясних напівфабрикатів 

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник 

Перукар (перукар-модельєр). Адміністратор 

Перукар (перукар-модельєр) 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорія А1, 

А2). Водій автотранспортних засобів. Водій 

автотранспортних засобів (категорія В,С) 

Плодоовічник. Лаборант хіміко-бактеріологічного 

аналізу. 

Квітникар. Озеленювач. Плодоовочівник. (з 

вадами розвитку) 

Тракторист - машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорії А1, А2, В1) (регіональне 

замовлення). Слюсар-ремонтник (державне 

замовлення). Водій автотранспортних засобів. 

Водій автотранспортних засобів (категорія В, С) 

(регіональне замовлення) 

Харчові технології 

Технології легкої промисловості 

Автомобільний транспорт 

12. 

ДПТНЗ “Криворізький центр 

професійної освіти робітничих 

кадрів торгівлі та ресторанного 

сервісу”, 

50074 Дніпропетровська область,                

м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 78. 

Кухар. Кондитер 

Кухар. Офіціант 

Кухар. Майстер ресторанного обслуговування 

Кухар 

Офіціант. Бармен 

Продавець продовольчих товарів. Контролер-

касир 

Контролер-касир. Адміністратор 

Пекар. Кондитер 

 

13. 

Криворізький професійний ліцей, 

50076, Дніпропетровська область,  

м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука (Івана 

Авраменка), 27. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Касир (в банку). Контролер у банку 

Електрогазозварник 

Електрогазозварник. Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах 

 

14. 

Криворізький фаховий коледж 

торгівлі та готельно-ресторанного 

бізнесу, Дніпропетровська область, 

Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13. 

Продавець продовольчих товарів. Продавець 

непродовольчих товарів 

Кухар. Кондитер 

Офіціант. Майстер ресторанного обслуговування 

 


