
Інформація  

щодо діяльності навчально-практичних центрів  

державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище 

професійне училище» 

 

І. Нормативно-правова документація, що регулює діяльність 

У наявності відповідна нормативно-правова документація про створення 

НПЦ. 

На виконання Регіональної цільової програми розвитку професійно-

технічної освіти Сумщини на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Сумської 

обласної ради від 7 жовтня 2011 року, наказу управління освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 17.05.2012 № 456-ОД та за 

погодженням Міністерства освіти і науки України (лист від 10.10.2013 № 3.4/9-

1775 «Про погодження діяльності навчально-практичного центру») на базі ДНЗ 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище» створено Будівельний 

навчально-практичний центр із упровадження інноваційних технологій. До 

складу НПЦ увійшов структурний підрозділ «Регіональний навчально-

практичний будівельний центр» (створений наказом Сумського професійного 

ліцею від 11.05.2004 № 94 на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 27.04.2004 № 340 «Про затвердження Примірного положення про 

регіональний навчально-практичний будівельний центр)». 

У 2019 році на виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації від 12.04.2019259-ОД, наказу державного 

навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» від 

17.04.2019 №139 створено на базі державного навчального закладу «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» навчально-практичного центру за 

професіями «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж», 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 

«Електромонтажник силових мереж та електроустаткування». На виконання  

наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

від 01.11.2019 № 681, наказу державного навчального закладу «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» від 01.11.2019 № 395-ОД 

навчально-практичний центр із професії «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій за технологіями ТДВ «Сініат» 

Закладом освіти в установленому порядку розроблено Положення про 

навчально-практичні центри, яке погоджено з Департаментом освіти і науки 

Сумської ОДА. Затверджена структура, що включає загальні положення, 

напрями діяльності навчально-практичного центру, функції навчально-

практичного центру, управління діяльністю навчально-практичного центру, 

кадрове забезпечення діяльності та забезпечення діяльності навчально-

практичного центру. Розроблено штатний розпис. 

Відповідно до Положення, головною метою діяльності навчально-

практичних центрів є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної 

підготовки за професіями НПЦ, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, фахівців підприємств, організацій, установ, упровадження в 

навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного 

обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і 
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взаємодії постійного зв'язку між підприємствами та іншими закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти з метою поширення інноваційних 

педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, 

інструментів, обладнання тощо. 
 Навчально-практичні центри свою діяльність здійснює відповідно до 

щорічних планів роботи, що мають встановлену структуру, розроблені 

керівником НПЦ та затверджені в установленому поряджу.  

 Навчально-практичні центри мають кабінети теоретичного навчання та 

навчально-виробничі майстерні.  

 До роботи в навчально-практичному центрі залучаються штатні 

працівники ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», за 

виключенням Будівельний навчально-практичний центр із упровадження 

інноваційних технологій, де штатним розписом визначено 2 одиниці майстрів 

виробничого навчання(оплата здійснюється із загального фонду). 

Якісний склад педагогічних працівників навчально-практичного центру 

визначається наказом директора по закладу освіти  відповідно до формування 

груп слухачів на навчання за рахунок фізичних осіб. У роботі центрів беруть 

участь усі педагогічні працівники закладу. 

 Контроль за діяльністю НПЦ здійснюється адміністрацією закладу освіти 

відповідно до перспективного плану контролю за освітнім процесом та графіків 

контролю. Проводяться відвідування уроків теоретичного та виробничого 

навчання, проведення курсової підготовки. 

 Реєстрація документів про закінчення навчання здійснюється в книзі 

реєстрації видачі свідоцтва, записи щодо закінчення навчання (стажування) та 

про видачу свідоцтва про закінчення навчання (підвищення або підтвердження 

кваліфікації) ведуться своєчасно. 

 У закладі здійснюється відповідні заходи щодо забезпечення учасниками 

освітнього процесу безпечних умов праці. 

У наявності накази: від 01.09.2021 № 305-ОД «Про організацію роботи з 

охорони праці на 2021-2022 навчальний рік»  

від 01.09.2021 № 306-ОД «Про створення безпечних та здорових умов 

проведення освітнього процесу та внесення змін в склад служби охорони праці 

на 2021-2022 навчальний рік» 

від 01.09.2021 № 307-ОД «Про створення здорових і безпечних умов 

праці при проведенні освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік» 

від 01.09.2021 № 308-ОД «Про створення постійно діючої комісії по 

перевірці знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці на 2021-

2022 навчальний рік» 

від 01.09.2021 № 309-ОД «Про протипожежний режим в навчальному 

закладі на 2021-2022 навчальний рік» 

від 01.09.2021 № 310-ОД «Про призначення відповідальних за пожежну 

безпеку на 2021-2022 навчальний рік» 

від 01.09.2021 № 311-ОД «Про список працівників, які працюють на 

установках підвищеної небезпеки на 2021-2022 навчальний рік» 

від 01.09.2021 № 312-ОД «Про роботу пожежно-технічної комісії на 2021-

2022 навчальний рік» 
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Ведуться журнали реєстрації: 

- вступного, первинного, позапланового, цільового інструктажів та 

журнали з безпеки життєдіяльності реєстрації первинного, позапланового, 

цільового інструктажів здобувачів освіти, що зберігається в кожному кабінеті, 

лабораторії, майстерні, спортзалі тощо; 

- інструкції розроблені та затверджені в установленому порядку; 

- заклад в повному обсязі забезпечений куточками з охорони праці, 

засобами пожежогасіння. 

У навчальних кабінетах, майстерних та лабораторіях знаходяться куточки 

з охорони праці, розроблено інструкції з охорони праці, безпеки, які  

затверджені в наказом. 

Відповідальними особами проводяться інструктажі з охорони праці, про 

що свідчать записи в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на 

робочому місці та інструктажів з безпеки здобувачів освіти. 

 Заклад освіти тісно співпрацює як з великими будівельними 

підприємствами та організаціями міста, так і з приватними, що забезпечує 

відповідні умови організації виробничого навчання, проходження виробничої 

практики учнів, стажування педагогічних працівників НПЦ.  Найбільш тісна 

співпраця з: ПАТ «Сумсервісбуд», ВАТ «Сумбуджонтаж-1», ТОВ ВКП 

«Нотекс», ПАТ «НВАТ ВНДІКомпресормаш», АТ «Сумський завод 

«Насосенергомаш». 

Адміністрація закладу постійно залучає інвестиції для осучаснення 

навчально-матеріальної бази через реалізацію спільних проєктів з компаніями 

ТДВ «Siniat», ТОВ «Фомальгаут-Полімін», ТОВ «Файдаль-Україна», ТОВ 

«Polimin». 

Так, у 2021 році для покращення навчально-матеріальної бази закладу та 

НПЦ отримали від: 

- ТОВ «Polimin» (будівельні матеріали, робочий одяг, плакати, стенди, 

роздатковий матеріал) на суму 15 тис. 600 грн.; 

- ТДВ «Siniat» (60 листів вологостійкого гіпсокартону, 20 листів Plato 

Format, металопрофіль) на суму 16 тис. 360 грн. 

У рамках спільної діяльності закладу та бізнесу від соціального партнера 

ТДВ «Siniat» отримали сухі будівельні матеріали Plato Super Finish для передачі 

їх на будівельні майданчики організацій регіону з подальшою апробацією, а 

саме: ВАТ «Сумбудмонтаж-1». Участь в організації та презентації новітніх 

будівельних матеріалів, є проявом взаємовигідної дієвої співпраці закладу – 

соціальних партнерів – роботодавців. Такі спільні заходи – ще один крок до 

зміцнення плідної взаємодії між ТДВ «Сініат», Сумським міжрегіональним 

ВПУ та будівельними організаціями з питань презентації як будівельних 

матеріалів так і престижності будівельних професій. 

У стратегічних планах розвитку закладу до 2027 року є розширення 

соціального партнерства з провідними будівельними компаніями регіону: ПАТ 

«Сумбуд», ТОВ ВКП «Нотекс» з метою забезпечення випускників першим 

робочим місцем, вирішення питання оплати виробничої практики учнів, що 

дасть можливість поповнити спецфонд і створить умови для модернізації 

навчально-матеріальної бази закладу освіти. 
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Також, з метою зміцнення спроможності закладу, підвищення іміджу 

професійної освіти, забезпечення результативності у функціонуванні училища, 

з 2020 року укладені угоди про співпрацю із СНАУ, СумДУ та Сумським 

будівельним коледжем щодо надання освітніх послуг їх студентам з 

будівельних професій. 

ІІ. Кадрове забезпечення 

Підготовку фахівців за професіями НПЦ  здійснюють 1 викладач, та 6 

майстрів виробничого навчання.  

Будівельний навчально-практичний центр з впровадження інноваційних 

технологій включаючи структурний підрозділ (Регіональний навчально-

практичний будівельний центр) – 3 майстри виробничого навчання;  

Навчально-практичний центр із професії «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій за технологіями ТДВ «Сініат» – 1 викладач, 1 майстер 

виробничого навчання 

Навчально-практичний центр за професіями «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних мереж», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», «Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування» – 2 майстри виробничого навчання. 

Усі педагогічні працівники мають відповідну фахову освіту та робітничу 

кваліфікацію. Своєчасно (1 раз на три роки) проходять стажування на 

підприємстві). 

У наявності накази про закріплення відповідальним за навчально-

практичними центрами, накази про завідування лабораторіями, майстернями, 

кабінетами, які входять в структуру НПЦ, накази про зарахування здобувачів 

освіти та слухачів за відповідними професіями НПЦ. 

Посадові інструкції майстрів виробничого навчання та викладачів 

розроблені, затверджені директором освітнього закладу. 

ІІІ. Навчально-методична база 

Будівельний навчально-практичний центр з впровадження інноваційних 

технологій включаючи структурний підрозділ «Регіональний навчально- 

практичний будівельний центр» 

Площа приміщення НПЦ складає 170м
2
, яка включає в себе майстерні: 

штукатурів, малярів, лицювальник-плиточниівк, монтажник систем утеплення 

будівель та майстерню інноваційних технологій. Усі приміщення відповідають 

вимогам, що забезпечують належне проведення освітнього процесу. Кабінети 

та майстерні, які входять в структуру НПЦ відповідають вимогам робочих 

планів та освітніх програм з кожної професії на 89% відповідно КМЗ становить 

75-93%. НПЦ обладнаний сучасним електронним та механічним обладнанням 

(лазерні рулетки, тепловізор, перфоратори, плиткорізи тощо). У наявності 3 

сучасні ноутбуки і два телевізори. Водночас не вистачає зразків приладдя, 

індивідуальних контрольно-вимірювальних приладів. 

Навчально-практичний центр за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» за технологіями ТДВ «Siniat»  

 Площа НПЦ 135,55 м
2
. НПЦ обладнаний сучасним обладнанням 

(шуруповерти, електричні рулетки, перфоратори, рівні, механічний підіймач 

для гіпсокартону, кутові шліфувальні машини, лазер, комбіновані пробійники 



5 

для профілів тощо). Має інтерактивну дошку Smart Boat 685, проектор EPSON 

EB-v05; ноутбук. Проте відсутнє обладнання для проведення лабораторних 

робіт з дослідження фізичних та механічних властивостей матеріалів. 

Навчально-практичний центр за професією «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування» 

Площа НПЦ 135 м
2
. НПЦ обладнаний сучасним обладнанням (верстати, 

паяльні станції, електродвигуни, трансформатори, генератори, лічильники 

одно- та двофазні, пускачі магнітні тощо). Тумба для пульта керування, 

мультимедійний комплекс, принтер, ноутбук. Проте відсутні новітні плакати з 

теми: «Ремонт та технічне обслуговування трансформаторів», «Ремонт 

електроустаткування розподільних предметів». 

Кабінети, лабораторія та майстерні естетично оформлені, оснащені 

технічними засобами навчання, наочними та методичними посібниками і 

відповідають вимогам навчальних планів і програм. КМЗ становить 75-93%. 

У закладі проведені відповідні заходи щодо дотримання карантинних 

заходів та проведення навчання за змішаною (дистанційною) формою. Освітній 

процес відбувається з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та  відповідно 

до чинного законодавства. 

Розміщено інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної 

хвороби, організовано місця для обробки рук антисептиками,  постійно 

проводиться вологе прибирання та провітрювання приміщень. Робочі місця 

організовано із дотриманням соціальної дистанції. 

ІV. Діяльність навчально-практичного центру 

У наявності накази про зарахування здобувачів освіти, слухачів 

організації та проведення стажування 

Підготовка слухачів  (перепідготовка, підвищення кваліфікації) 

за професіями НПЦ за три останні роки підготовлено 158 слухачів: 

2019/2020 навчальний рік 
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» - 7 

«Лицювальник-плиточник» - 60 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» - 4  

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 7 

«Штукатур» - 2 

«Маляр» - 1 

«Монтажник систем утеплення будівель» - 9 

2020/2021 навчальний рік 
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» - 19 

«Лицювальник-плиточник» - 17 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» - 3 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - 5 

«Штукатур» - 2 

«Маляр» - 20 

«Монтажник систем утеплення будівель» - 2 
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Робочі навчальні плани погоджено із замовниками кадрів. Освітні 

програми погоджено з роботодавцем, розглянуто на засіданнях методичної 

комісії та схвалено педагогічною радою та затверджено керівником закладу..  

Розклад занять складено відповідно до робочих навчальних планів. Розроблені 

короткострокові освітні програми з професій: 

Будівельний навчально-практичний центр з впровадження інноваційних 

технологій включаючи структурний підрозділ «Регіональний навчально- 

практичний будівельний центр» 

«Лицювальник-плиточник» (3-4 р.)  

«Настилання підлоги керамічними плитками» (40 год.); 

«Настилання підлоги тротуарною плиткою» (36 год); 

«Настилання підлоги мозаїчними плитками» (40 год.); 

«Штукатур» (3-4 р.) 

«Виконання поліпшеного оштукатурення» (36 год.); 

«Опорядження поверхонь декоративними штукатурками» (40 год.); 

«Оштукатурення колон, пілястр» (36 год.); 

«Декоративне оздоблення відкосів» (36 год.); 

- Маляр (3-4 р.) 

«Виконання основних малярних операцій при високоякісному обклеюванні 

шпалерами» (26 год.); 

«Нанесення рідких шпалер» (26 год.); 

«Облицювання поверхонь вініловими шпалерами». 

Навчально-практичний центр за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» за технологіями ТДВ «Siniat»  

«Підготовка утеплення бетонних поверхонь під облицювання 

гіпсокартонними плитами» (18 год.); 

«Улаштування арок» (18 год.); 

«Улаштування відкосів гіпсокартонними плитами» (24 год.); 

«Улаштування дверних прорізів» (24 год.) 

Навчально-практичний центр за професією «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування» 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (3-4р.) 

«Монтаж установчих апаратів» (22 год.); 

«Монтаж світильників» (32 год.); 

«Монтаж схеми закритої електроповодки» (20 год.); 

«Монтаж прихованої проводки» (20 год.); 

«Світлодіодні стрічки» (16 год.); 

«Монтаж електропроводок в трубах» (16 год.) 

Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені комплекти 

навчально-плануючої документації, комплексні контрольні завдання, поурочно 

тематичні плани.   

За період 2019/2021 рр  розроблено: робочий зошит-конспект з предмета 

«Технологія складання та монтажу систем металопластикових конструкцій» за 

професією «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 
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(викладач: Клець О.О.); навчальний посібник із спецтехнології з теми 

«Електричні машини змінного та постійного струму» (майстер в/н Овчаренко 

Л.М.). 

За 2019/2020 роки  педагогічними працівниками НПЦ проведено 8 заходів 

регіонального рівня: 

З 3 до 8 лютого 2021 року проведено І етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін за напрямками підготовки: будівництво з 

професії «Штукатур» 

24.02.21 р ІІ етап Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад зі 

спеціальних дисциплін 

23.04.21 р. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 

професії «Штукатур» серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти – 22 учасника 

15.02.21 р. зустріч з директором ТОВ «Ом» Ляхом О.В. – 25 учасників 

13.05.21 р. Вебінар «Технологія виконання штукатурних робіт із 

застосуванням гіпсових сумішей» - 23 учасники 

18.05.21 р. Вебінар «Технологія монтажу перегородки із застосуванням 

гіпсокартону» – 19 учасників 

24.02.21 майстром в/н Омаровою В.Б. були проведені майстер-класи для 

для дорослого населення регіону на тему: «Нанесення інтер'єроної акрилової 

фарби IN 52 та IN 53 ТМ Ceresit» - 12 осіб 

Вищезазначені виробничі послуги навчально-практичним центром не 

надавалися. 

Протягом 2020 року 134 слухача пройшли навчання без отримання 

документів державного зразка (за короткостроковими програмами). 

Стажування пройшли 12 педагогічних працівників 

За період з 2019 по 2021 роки НПЦ отримано кошти в сумі 678 737 грн. 

Зокрема: 

Будівельний навчально-практичний центр з впровадження інноваційних 

технологій включаючи структурний підрозділ «Регіональний навчально- 

практичний будівельний центр» 

За період з 2019 по 2021 рік було отримано 189 546 грн. від діяльності 

НПЦ: 

- 102 404 грн. за освітні послуги; 

- 87 142 грн. за виготовлення продукції. 

Отримано матеріальної спонсорської допомоги за даний період (у 

натуральній формі) на суму 85 802 грн. 

Надходження від виробничої практики  - 132 346 грн. 

Навчально-практичний центр за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» за технологіями ТДВ «Siniat»  

За період з 2020 по 2021 рік було отримано 46 601 грн.: 

- 32 596 грн. за освітні послуги; 

- 14 005 грн. за виготовлення продукції. 

Отримано спонсорської допомоги від компанії «Siniat» 42 553, 48 грн. (у 

натуральній формі)- 28 одиниць робочого одягу. 

Надходження від виробничої практики 40 005 грн. 



8 

Навчально-практичний центр за професією «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування» 

За період з 2020 по 2021 рік від діяльності НПЦ було отримано 54 756 

грн., з них: 

- за освітні послуги 32 892 грн.  

- виготовленої продукції на суму 21 864 грн. 

Отримано спонсорської допомоги на суму 26 850 грн. 

Надходження від виробничої практики складає 59 822 грн. 

Надано макет сонячної батареї. 

 

 


