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Кошти Державного бюджету України  
для зміцнення матеріально-технічної бази  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

2016 рік – 50 млн грн; 

2017 рік – 50 млн грн; 

2018 рік – 100 млн грн; 

2019 рік – 50 млн грн (передбачено Державним бюджетом України на 2019 рік) 



Створено 100 навчально-практичних центрів 
 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» – 5 НПЦ; 
 

«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» – 19 НПЦ; 
 

«Швачка. Кравець. Закрійник» – 27 НПЦ; 
 

«Токар. Верстатник широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. 
Свердлувальник» – 9 НПЦ; 
 

«Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах. Зварник» – 25 НПЦ; 
 

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування» – 15 НПЦ 



Завдання НПЦ: 
 

впровадження сучасних технологій в освітній процес; 

 

забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до 
сучасних освітніх стандартів; 

 

організація підвищення кваліфікації, зокрема стажування, викладачів 
професійної підготовки, майстрів виробничого навчання; 

 

здійснення професійного навчання незайнятого населення; 

 

профорієнтаційна робота.  

 



Для професій, за якими створюються НПЦ 

затверджені освітні стандарти на компетентнісній основі:  

 «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» (2017 рік);  

 «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування (2017 рік)»; 

 «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» (2018 рік);  

 «Монтажник дорожньо-будівельних машин» (2018 рік);   

 «Верстатник широкого профілю (2018 рік); 

розроблений та використовується у освітньому процесі навчальний посібник «Будова 
та монтаж санітарно-технічних систем (у двох частинах)» (2017 рік); 

проведені тренінги та навчальні семінари для педагогічних працівників закладів, на 
базі яких створено НПЦ. 
 



Результати діяльності НПЦ у 2016 – 2017 рр. 

Спостерігається тенденція до зростання: 
 

загального контингенту закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на 5% у 
2018 році порівняно з 2015 роком за визначеними професіями). 
 

рівня працевлаштування випускників за цими професіями до 90%. 
 

кількості майстрів виробничого навчання і викладачів спецдисциплін, які пройшли 
стажування (у 2017 році – 500 осіб, у 2018 році – 700 осіб). 
 

обсягів навчально-виробничої діяльності більш ніж у 2 рази.  



Професії загальнодержавного значення 

1.   Виноградар 
2.   Бджоляр 
3.   Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 
4.   Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ 
5.   Моторист бурової установки 
6.   Тістороб 
7.   Верстатник деревообробних верстатів 
8.   Живописець 
9.   Верстатник широкого профілю 
10. Токар 
11. Фрезерувальник 
12. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 
13. Складальник корпусів металевих суден 
14. Монтер колії 
15. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 
16. Машиніст бурової установки (будівельні роботи) 
17. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 
18. Помічник машиніста тепловоза 
19. Помічник машиніста електровоза 
20. Зварник 
21. Машиніст дорожньо-будівельних машин 
22. Монтажник систем утеплення будівель 
23. Слюсар з механоскладальних робіт 
24. Слюсар-інструментальник 
25. Слюсар-ремонтник 



 
Потреба у робітниках у професійному розрізі : 

(дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) 

Робітничі кадри  Потреба (тис. осіб) 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

з видобутку корисних копалин і будівництва 43,5 46,7 46,7 48,4 

металургійних та машинобудівних професій 21,4 19,1 19,4 20,2 

інші робітники з інструментом 16,8 16,8 16,9 17,9 

найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві 

та на транспорті 

24,1 23,5 23,7 25,1 



Професії,  
кількість вакансій за якими у регіонах є найбільшою  

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 

Верстатник деревообробних верстатів; 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

Електрогазозварник; 

Швачка; 

Слюсар-ремонтник; 

Токар. 



Нові професії 

Монтажник систем утеплення будівель 

 

Монтажник систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту 
й аспірації 

 

Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики. 

 

 



Професії,  
за якими пропонується створення навчально-практичних центрів за 

кошти державного бюджету  
у 2019 році  

1. «Токар. Верстатник широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник.    
Свердлувальник» 

2. «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з  
ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових 
мереж та електроустаткування» 

3. «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 

4. «Монтажник систем утеплення будівель» 

5. «Верстатник деревообробних верстатів» 

6. «Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й 
 аспірації» 

7. «Машиніст дорожньо-будівельних машин» 



 

Дякую за увагу ! 


