
Професійну освіту забезпечують заклади професійно-технічної освіти 

та Миколаївський муніципальний академічний коледж. 

 

1. Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва 

Ліцензії: «Майстер ресторанного обслуговування», «Токар. 

Фрезерувальник», «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з 

програмним керуванням». 

Кваліфікований робітник 

на основі базової середньої 

освіти 

на основі повної загальної 

середньої освіти 

Електрогазозварник.  

Електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматичних машинах. 

Електрогазозварник. 

Машиніст крана (кранівник). Кухар. 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування. 

 

Кухар. Бармен. Складальник корпусів металевих 

суден. Електрогазозварник. 

 Складальник корпусів металевих 

суден. Газорізальник 

Молодший спеціаліст 

 на основі повної середньої освіти 

та ОКР кваліфікований робітник 

 Прикладна механіка 

2. Миколаївський професійний суднобудівний ліцей ім. Героя 

Радянського Союзу  В.О. Гречишникова 

Кваліфікований робітник 

На основі базової загальної 

середньої освіти 

На основі повної загальної 

середньої освіти 

Електрогазозварник;   

електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматичних машинах. 

Кухар. 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів; 

електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматичних машинах. 

Електрогазозварник. 

 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж; 

електромонтажник силових мереж 

та електроустаткування. 

 

Столяр судновий; верстатник 

деревообробних верстатів. 

 



Верстатник широкого профілю.  

Кухар; офіціант  

Кухар; бармен  

Складальник корпусів металевих 

суден; електрозварник ручного 

зварювання 

 

3. Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №7 м. 

Миколаєва»  

Кваліфікований робітник 

На основі базової загальної 

середньої освіти 

На основі повної загальної 

середньої освіти 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування. 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж; 

електромонтажник силових мереж 

та електроустаткування. 

Молодша медична сестра з 

догляду за хворими; нянька; 

гувернер. 

Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-

обчислювальних машин. 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення. 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення. 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних; касир; 

діловод. 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних. 

 

Слюсар-сантехник. Діловод; адміністратор. 

Молодша медична сестра з 

догляду за хворими; нянька. 

Слюсар-сантехнік 

4. Миколаївський професійний промисловий ліцей  

Кваліфікований робітник 

На основі базової загальної 

середньої освіти (з наданням 

повної загальної середньої 

освіти) 

На основі повної загальної 

середньої освіти 

Кухар; кондитер. Кухар (4 розряд). 

Кухар; бармен. 

 

Формувальник ковбасних виробів; 

контролер харчової продукції 

(виробництво м`ясних та рибних 

продуктів). 

Взуттьовик з індивідуального 

пошиття взуття; взуттьовик з 

ремонту взуття. 

Офіціант; бармен. 

 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних; офісний 

службовець (бухгалтерія). 

 



Формувальник ковбасних виробів; 

контролер харчової продукції 

(виробництво м`ясних та рибних 

продуктів). 

 

5. Миколаївський професійний машинобудівний ліцей 

Кваліфікований робітник 

На основі базової загальної 

середньої освіти 

На основі повної загальної 

середньої освіти 

Верстатник широкого профілю; 

оператор верстатів з програмним 

керуванням. 

Електрогазозварник. 

 

Слюсар-ремонтник; 

електрогазозварник ручного 

зварювання. 

Токар. 

 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування; слюсар-

електрик з ремонту 

електроустаткування. 

 

Оператор комп`ютерного набору; 

діловод; адміністратор. 

6. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг  

Кваліфікований робітник 

На основі базової загальної 

середньої освіти 

На основі повної загальної 

середньої освіти 

Кравець. Кравець. 

Перукар (перукар-модельер).  

Манікюрник. Адміністратор. 

Перукар (перукар-модельер). 

Манікюрник. Адміністратор. 

 Адміністратор (офісу 

підприємства). Агент з організації 

туризму. 

Перукар (перукар-модельер). 

Візажист. 

У ліцеї працює вечірня школа. 

7. Миколаївський професійний ліцей 

Кваліфікований робітник 

На основі базової середньої 

освіти 

На основі повної середньої освіти 

Машиніст холодильних 

установок. Електрогазозварник. 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. 

Електрозварник ручного 

Електрогазозварник. 



зварювання. 

Живописець. Покоївка. Портьє. 

Маляр. Штукатур. Машиніст бурової установки. 

Маляр. Штукатур. Муляр.  Машиніст холодильних установок. 

Муляр. Штукатур . Оформлювач вітрин, приміщень та 

будівель. 

Покоївка. Слюсар із збирання металевих 

конструкцій. 

Художник розмалювання по дереву. 

8. Вище професійне училище №21  

Кваліфікований робітник 

На основі базової середньої 

освіти 

На основі повної середньої освіти 

Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення. 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення. 

Оператор комп’ютерної верстки. Оператор комп’ютерної верстки. 

Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-

обчислювальних машин.  

Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-

обчислювальних машин. Контролер 

радіоелектронної апаратури та 

приладі.» 

Електромонтажник з освітлення 

та освітлювальних мереж. 

Електромонтер з охоронно-

пожежної сигналізації. 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж. 

Електромонтер з охоронно-пожежної 

сигналізації. 

Електромонтажник судновий. Електромонтажник судновий. 

Соціальний робітник. Діловод. 

Адміністратор. 

 

Діловод. Адміністратор. Діловод. Адміністратор. 

 Агент з постачання. 

Молодший спеціаліст 

 Суднобудування 

 Телекомунікації та радіотехніка 

 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

 Видавництво та поліграфія 

 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

9. Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу 

Кваліфікований робітник 

На основі базової загальної 

середньої освіти 

На основі повної загальної 

середньої освіти 



Кухар ІІІ, ІV розрядів. Кондитер 

ІІІ розряду. 

Кухар ІІІ, ІV розрядів. 

Кондитер ІІІ, ІV розрядів (з вадами 

слуху). 

Кондитер ІІІ, ІV розрядів. 

Продавець продовольчих товарів 

ІІІ, ІV розрядів. 

Продавець непродовольчих 

товарів ІІІ, ІV розрядів. 

Майстер ресторанного 

обслуговування. 

 Контролер-касир 3,2 категорія. 

 Продавець продовольчих товарів 

ІІІ, ІV розрядів. 

10.  Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг 

Кваліфікований робітник 

На основі базової загальної 

середньої освіти 

На основі повної загальної 

середньої освіти 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів.  

Електрозварник ручного 

зварювання (з отриманням повної 

загальної середньої освіти). 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів.  

 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. 

Рихтувальник кузовів (з 

отриманням повної загальної 

середньої освіти). 

Кухар. 

 

Кухар. Кондитер (з отриманням 

повної загальної середньої освіти). 

Пекар. Кухар 

Кухар. Бармен (з отриманням 

повної загальної середньої освіти). 

Продавець продовольчих товарів. 

Касир торговельного залу 

Пекар. Кондитер (з отриманням 

повної загальної середньої освіти). 

 

Оператор комп`ютерного набору. 

Касир (в банку) (з отриманням 

повної загальної середньої освіти). 

 

Продавець продовольчих товарів. 

Касир торговельного залу (з 

отриманням повної загальної 

середньої освіти). 

 

11.  Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне  

училище технологій та дизайну» 

Кваліфікований робітник 

На основі базової загальної 

середньої освіти 

На основі повної загальної 

середньої освіти 

Кравець. Кравець. 



Перукар (перукар-модельєр). 

Адміністратор. 

Фотограф (фотороботи). Оператор 

комп`ютерного набору. 

Перукар (перукар-модельєр). 

Візажист. 

Перукар (перукар-модельєр). 

Перукар (перукар-модельєр). 

Манікюрник. 

 

Перукар (перукар-модельєр). 

Педикюрник. 

 

Молодший спеціаліст 

 Технології легкої промисловості. 

 Дизайн. 

Миколаївський муніципальний академічний коледж 

Молодший спеціаліст 

На основі базової середньої 

освіти 

На основі повної середньої освіти 

Образотворче, декоративно-

прикладне мистецтво та 

реставрація. 

Образотворче, декоративно-

прикладне мистецтво та 

реставрація. 

Сценічне мистецтво (спеціалізація 

«Акторське мистецтво»). 

Сценічне мистецтво (спеціалізація 

«Акторське мистецтво»). 

 


