
Про створення та роботу навчально-практичних 

центрів (за галузевим спрямуванням) на базі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до Концепції реалізації державної політики

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

„Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта”

на період до 2027 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 12 червня 2019 р. № 419-р



Функції навчально-практичних центрів за галузевим 

спрямуванням

 перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації,
стажування із використанням технологічних і виробничих інновацій

 стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого
навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних
закладів, формування пропозицій щодо вдосконалення робочих
навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і
виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння
учнями, слухачами новітніми матеріалами і технологіями

 надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих
послуг

 надання консультативної допомоги з питань використання
інноваційних матеріалів і технологій

 розроблення навчально-методичного, інформаційного супроводу, а
саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій,
педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше

 організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій,
засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження
новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих
кадрів



Галузеве спрямування навчально-практичних центрів, 

створених на базі закладів

професійної (професійно-технічної) освіти

Швейне 

виробництво 1

Автомобільний 

транспорт 1

Сфера послуг 1

Громадське 

харчування 1

Промисловість 2

Будівництво 2



Навчально-практичний центр

сучасних швейних технологій і дизайну
Хустський професійний ліцей сфери послуг



Навчально-практичний центр

перукарського мистецтва
Хустський професійний ліцей сфери послуг



Навчально-практичний центр з професії 

„Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”
Хустський професійний ліцей



Навчально-практичний центр з професії 

„Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування”
Хустський професійний ліцей



Навчально-практичний центр новітніх технологій зварювання 
ДНЗ „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”



Навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій та 

матеріалів ТзОВ „Снєжка-Україна ”

ДНЗ „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”



Навчально-практичний центр 

сучасних технологій харчування та ресторанного сервісу 

Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування



Навчально-практичний центр сучасних технологій 

харчування та ресторанного сервісу 

Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій

харчування



Навчально-практичний центр електротехнічних 

технологій 

Свалявський професійний будівельний ліцей



СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

НА БАЗІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Навчально-практичний центр новітніх технологій зварювання 

ДНЗ „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”

 розроблено програму стажування

 пройшли стажування майстри виробничого навчання з професій 

„Електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання” ЗП(ПТ)О 



СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

НА БАЗІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій та 

матеріалів ТзОВ „Снєжка-Україна”

ДНЗ „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”

 розроблено програму стажування

 відпрацьовано вправи з використанням нових матеріалів „Снєжка” („Sniezka 

PLATINIUM”, „Magnat”, „Sniezka”, „Acryl-Putz”) для опорядження поверхонь

 пройшли стажування майстри виробничого навчання з професій „Маляр, 

штукатур” ЗП(ПТ)О



СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

НА БАЗІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Навчально-практичний центр сучасних швейних технологій і дизайну 

Хустський професійний ліцей сфери послуг

 розроблено програму стажування

 розроблено дистанційний курс для опанування теоретичної складової 

(спільно НМЦ ПТО, Хустський ПЛСП)

 пройшли стажування викладачі професійно-теоретичної підготовки та 

майстрів виробничого навчання з професій „Швачка, кравець” З(ПТ)О 



НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, 

СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

НА БАЗІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Навчально-практичний центр сучасних швейних технологій і дизайну 

Хустський професійний ліцей сфери послуг

 проведено семінар-практикум на тему „Ознайомлення та відпрацювання

елементів обробки виробів верхнього жіночого одягу, що використовуються

на підприємствах України та Угорщини”; учасники – педагоги ЗП(ПТ)О

 організовано практичну частину: майстер-клас „Обробка відкладного коміра

з відрізною стійкою жіночого жакета за сучасними технологіями”

 відпрацювння учасниками макета вузла за запропонованою обробкою на

сучасному обладнанні (22.05.2019)



НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, 

СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

НА БАЗІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

 проведено семінар-практикум для викладачів спеціальних дисциплін та

майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О з професії „Електрозварник

ручного зварювання, електрогазозварник”

 організовано демонстрацію спеціалістом зварювальних процесів фірми

„Сварком” інноваційних технологій зварювання мультисистемами

TAURUS 335 Synergic та TERIX 200DC від EWM (Німеччина)

 організовано практичну частину: майстер-клас „Практичне виконання

зварювальних процесів на сучасному високопродуктивному обладнанні”

Навчально-практичний центр новітніх технологій зварювання 

ДНЗ „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”



НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, 

СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

НА БАЗІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій та 

матеріалів ТзОВ „Снєжка-Україна”

ДНЗ „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”

 проведено семінар-практикум для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

 організовано практичну частину – на базі декоративно-будівельного

гіпермаркету „НОВА ЛІНІЯ” з майстер-класами по нанесенню будівельних

матеріалів на поверхні, декоруванню поверхонь, створенню фактурного

декору

 організовано демонстрацію практичних прийомів використання сучасних

матеріалів представниками ТМ „SNIEZKA” та відпрацювання вправ

педагогогами

 проведено навчальний семінар (онлайн) „Ознайомлення з сучасними

матеріалами ТОВ „Снєжка Україна”



НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, 

СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

НА БАЗІ  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Навчально-практичний центр сучасних технологій харчування та 

ресторанного сервісу 

Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування

 проведено семінар-практикум з вивчення сучасних технологій

приготування їжі для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

 організовано практичну частину: майстер-клас на тему „Приготування

десертів – яблучного зефіру”



РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ

 електронний підручник „Технологія виготовлення чоловічих штанів”;

(Хустський професійний ліцей сфери послуг, НМЦ ПТО у

Закарпатській області); рекомендовано МОН України для використання

у ЗП(ПТ)О

 електронний підручник „Технологія виготовлення брюк” – в рамках

проєкту „Професія творити моду” за підтримки Українського культурного

фонду (2020)

http://posibnuk.tilda.ws/zmistbryku
http://tc-1.pto.org.ua/



У рамках реалізації Концепції „Сучасна професійна (професійно-технічна)

освіта” на період до 2027 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 12 червня 2019 р. № 419-р, планується продовжити утворення на

базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти навчально-практичних

центрів за галузевим спрямуванням із упровадження сучасних виробничих

технологій з професій металообробки, сучасних будівельних технологій,

технологій готельного обслуговування, автомобільного транспорту, харчових

технологій та технологій хлібопекарського виробництва з професій:

 „Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування
автотранспортних засобів”

 „Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник. Опоряджувальник будівельний.
Монтажник систем утеплення будівель. Робітник з комплексного
обслуговування будівель. Монтажник гіпсокартонних конструкцій”

 „Слюсар-ремонтник. Слюсар-інструментальник. Слюсар з ремонту дорожньо-
будівельних машин та тракторів. Машиніст дорожньо-будівельних машин”

 „Верстатник широкого профілю”

 „Адміністратор, черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату), покоївка”

 „Пекар”


