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Мета: Формування  успішного професіонала,  

що прагне самореалізації, професійного розвитку та 

кар’єрного росту в умовах регіонального ринку праці 





Відкриття НПЦ Сучасних зварювальних технологій у 

2018 році 



Діяльність  

навчально-практичних центрів 

Квасилівського професійного ліцею 

4 

Підвищення якості  практичної підготовки 

учнів закладів освіти 
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Стажування педагогічних працівників системи 

професійної (професійно-технічної ) освіти  

 

Перекваліфікація незайнятого населення 

Проведення окремих  майстер-класів 

Проведення обласних методичних секцій 

Популяризація робітничих професій 



№ з/п Категорія документів 

1 Установчі документи 

2 Концепція діяльності Навчально-практичного центру 

3  Відомості про кадровий склад, обладнання та інформаційне 

забезпечення (в таблицях) 

4 Перепідготовка за ІІ, ІІІ,  IV, V, VI розрядом (окремо) 

5 Програма стажування  за кожним розрядом окремо 

6 Зразки документів 

 

 

  Основні документи діяльності  

Навчально-практичного центру 
 



Спектр областей України, педагоги яких проходили 

стажування на базі НПЦ за професією  

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»  

у 2018-2020 роках 
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Стажування педагогічних працівників 
системи П(ПТ)О  України      (67 осіб)





Діяльність  

Навчально-практичного центру 

«Сучасних зварювальних технологій» 

 Обласні методичні секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання, які здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників за професіями 

«Зварювальне виробництво». 

Вузькопрофільне навчання 

Семінари-практикуми та майстер-класи 

Популяризація професії «електрогазозварник» 

Навчання незайнятого населення 







Електронні засоби за професіями та 

навчальні посібники 
   Програмні засоби навчального 

призначення, які отримали гриф 

Міністерства освіти і науки України  
за професіями:  

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів»  - 3, 4 розряд 
 

«Електрогазозварник»  - 3 розряд 

Мультимедійні навчальні 

посібники:  

«Спецтехнологія»  для професії 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів»; 

2,3,4 розряд 



Стажування за кожним робітничим 

розрядом (окремо) 

 Кошторис попередніх витрат:  

            1.Заробітна плата 

             2.Нарахування на заробітну плату (22 %) 

             3.Навчальні витрати 

             4.Господарські витрати 

 Програма стажування: 

(розглянута за схвалена методичною комісією, затверджена керівником навчального 

закладу та погоджена в Навчально-методичному центрі ПТО у Рівненській області) 

            1. Кваліфікаційна характеристика за професією та приклади 

                робіт, відповідно до розряду 

            2. Тематичний план стажування (30 годин) 

            3. Індивідуальний план (попередній)  



Відкриття у грудні 2020 року   

Навчально-практичного центру 

«Сучасних транспортних технологій»  

за рахунок коштів  державного бюджету,  

на який  виділено 2 млн. 380 тис. грн. 

За допомогою сучасного устаткування в НПЦ буде створено найкращі 

умови для професійного зростання учнів та  інших зацікавлених 

учасників освітнього процесу! 



Навчально-практичний центр закладу професійної (професійно-

технічної) освіти має безліч переваг, зокрема: 

 Сучасна матеріально-технічна база  

 Розширений спектр надання освітніх послуг  

 Задоволення потреб сучасних роботодавців 

 Покращена якість теоретичного та  практичного навчання 

 здобувачів освіти 

 Впровадження сучасних виробничих технологій в освітній процес 

 Підвищення кваліфікації, стажування викладачів та майстрів 

 виробничого навчання 

 

 Обмін досвідом між педагогічними працівниками з різних  

 регіонів України  

 Загальне підвищення престижності робітничих професій 

 Реалізація стратегії «освіта протягом життя» 



 
Розвиток людського потенціалу, формування  

успішного професіонала, що прагне самореалізації, 

професійного розвитку та кар’єрного росту в умовах 

регіонального ринку праці 

 




