
Функціонування 
навчально-практичного 

центру – запорука 
підвищення якості 

надання освітніх послуг 
 
 
ТРИЗНА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 

старший майстер  

Богодухівського професійного  

аграрного ліцею 



Наказ Департаменту науки і освіти  
Харківської обласної державної адміністрації  
від 07.07.2017  № 233; 
 
Наказ Богодухівського професійного аграрного 
ліцею від 17.07.2017 № 145. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Комбайн 
зернозбиральний 

КЗС-1218 

Обприскувач 
самохідний  

ІBIS-3145 LP-24 



Жатка для 
збирання 

кукурудзи ЖК-80 

Жатка для 
збирання 

зернових, сої 
ЖЗС-7 

Жатка для 
збирання 

соняшнику ЖНС-7 



Трактор  
МТЗ-1523 

Трактор ХТЗ-242К 
Посівний 

комплекс прямої 
сівби  ПКПС-

6/5000 
“ЗЛАТНИК” 



Культиватор  
КПГ-8,2 

Комбайн 
роторний 

причіпний КРП-
2,0 “РОСЬ-2” 

Плуг поворотний 
напівнавісний 

ПОН5+1 

Машина для 
внесення твердих 

органічних 
добрив МТТ-9 



Автомобіль  
МАЗ-КТМЗ 
(зерновоз) 

Автомобіль  
МАЗ-5550С5 
(самоскид) з 

причіпом 

Косарка 
 ротаційна 

навісна Z069 



Кабінети та 
лабораторії 



Мета діяльності НПЦ 
 

 

• удосконалення практичної підготовки 
учнів, слухачів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти; 

 

• підвищення кваліфікації фахівців 
підприємств, установ,організацій, осіб, 
з числа незайнятого населення; 

 

• упровадження в освітній процес 
новітніх виробничих технологій із 
застосуванням сучасного обладнання, 
інструментів та матеріалів у галузі 
сільського господарства. 



План роботи НПЦ 

 

 

 

№ 
з/п 

Найменування заходів 
Місце 

проведення 
Термін Відповідальний 

Відмітка про 
виконання 

Організаційна робота 

1 Організувати проведення 
екскурсій на 
сільськогосподарські 
підприємства Богодухівського 
району 
для ознайомлення зсучасною 

технікою та виробничими 

технологіями 

СФГ«Промінь», 
СТОВ «ім. 

Ватутіна», 
ТОВ «Аграрна 

компанія 

«Промінь – 

2012»», 
ТОВ СП «Родіна» 

Квітень Заступник 

директора з 

НВР, 
старший 

майстер 

Організація проведення підвищення кваліфікації, стажування 

2 Організуватипроведення 

професійно-технічного 

навчання категорії А1,А2 

НПЦ До 26.06.2020 Заступник 

директора з 

НВР, 
старший 

майстер 



План роботи НПЦ 
№ 
з/п 

Найменування заходів Місце проведення Термін Відповідальний 
Відмітка про 
виконання 

3 Організувати підвищення 

кваліфікації за категорією В1 
НПЦ До 26.06.2020 Заст. директора з 

НВР, 
старший майстер 

Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, тренінгів, майстер-
класів 

4 Організувати проведення семінару 

з представниками підприємства 

ТОВ «Аграрна компанія «Промінь 

– 2012»». 
Тема : «Сучасні технології 

обробітку грунту» 

НПЦ Квітень  Заступник 

директора з НВР, 
старший майстер, 

методист 

5 Організувати проведення майстер-

класу з представниками 

підприємств СТОВ «ім. Ватутіна», 

СФГ «Промінь». 
Тема: «Мінімальні технології 

вирощування 

сільськогосподарських культур». 

НПЦ Травень  Заступник 

директора з НВР, 
старший майстер, 

методист, 
майстри в/н  



План роботи НПЦ 
№ 
з/п 

Найменування заходів Місце проведення Термін Відповідальний 
Відмітка про 
виконання 

6 Провести семінар-практикум для 

викладачів спецдисциплін та 

майстрів виробничого навчання 

аграрного профілю 

Богодухівського ПАЛ  
Тема: «Особливості реалізації 

Державного стандарту 

професійно-технічної освіти на 

модульно-компетентністній основі 

з професії «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва»» 

НПЦ 27.08.2020 Заступник 

директора з НВР, 
старший майстер, 

методист 

7 Взяти участь у проведенні 

круглого столу «Професійна 

підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

безробітних відповідно до потреб 

ринку праці» 

Богодухівська філія 

ХОЦЗ 
За планом 

роботи ЦЗ 
Старший майстер 



Напрями діяльності НПЦ 

1 
• Удосконалення організації професійної підготовки  

2 
• Надання освітніх послуг  

3 

• Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників 

4 • Надання консультативної допомоги  

5 • Профорієнтаційна робота  

6 
• Розвиток соціального партнерства 



Майстер-
клас 



Напрями співпраці НПЦ 

НАВЧАЛЬНО-
ПРАКТИЧНИЙ 

ЦЕНТР 

РОБОТОДАВЦІ 

МІСЦЕВІ 
ОРГАНИ ВЛАДИ 

МЕТОДИЧНА 
КОМІСІЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 

ПРОФЕСІЙ 
АГРАРНОГО 
ПРОФІЛЮ 

ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ 

ЗАСОБИ 
МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 



Профорієнтаційний 
захід  

“Ярмарок професій” 





Результати роботи навчально-практичного 
центру за професією «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва»  

1 

•Оновлення матеріально-технічної бази з професії “Тракторист-
макшиніст с/г виробництва” 

2 

•Підвищення результатів профорієнтаційної роботи (виконання 
регіонального замовлення 100 %) 

3 

•Підвищення рівня знань учнів (слухачів) з предметів 
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки 

4 

•Підвищення конкурентоспроможності випускників ліцею на 
ринку праці 

5 
•Впровадження сучасних технологій навчання в освітній процес 

6 
•Розвиток соціального партнерства 




