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НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ 

ЦЕНТР 

СЛЮСАРНОГО НАПРЯМКУ



Мета 

Модернізація 
матеріально-

технічної бази-

Покращення 
працевлаштування

Впровадження 
інноваційного 
педагогічного 

продукти

Освіта 
незайнятого 
населення

Забезпечення 
робітниками

Збільшення 
контингенту 

учнів



Напрями 
діяльності

Створення цілісної 
системи новітніх методик 
професійного навчання на 
основі вивчення кращого 

досвіду та його 
впровадження в інших 
навчальних закладах і 

установах.

Проведення майстер-
класів, конкурсів 

професійної 
майстерності. 

Впровадження 
інноваційного 
педагогічного 

продукту

Інформатизація і 
комп'ютеризація 

процесу 
професійного 

навчання.

Співробітництво з 
виробничими 

підприємствам 



Функції НПЦ
• Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів Центру, перепідготовка

незайнятого населення, підвищення кваліфікації, підготовка населення АТО, ВПО та членів їх

сімей, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих

інновацій.

• Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної

підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.

• Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів

професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та 

оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.

• Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення

поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом слухачами новітніми

матеріалами і технологіями.

• Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги

з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами и новітніми

матеріалами і технологіями.

• Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам з 

питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів німи

матеріалами і технологіями.

• Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості

професійної підготовки, 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 у професійно-технічних навчальних закладах.



Професії:

Слюсар із збирання 

металевих конструкцій 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів

Слюсар-ремонтник

Слюсар з 

механоскладальних 

робіт

Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських 
машин та устаткування

слюсар-
інструментальник



План 



Візуалізація  



Візуалізація 



Візуалізація 



Візуалізація 



Візуалізація 



Назва професії Кількість 
учнів, 
слухачів

Вид підготовки Термін 
навчання

Кваліфікаційний 
розряд

Слюсар із збирання 

металевих конструкцій

25 Первинна 

професійна 

підготовка

10 міс. ІІІ-IV розряд

50 Перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації

5-6 міс. ІІІ-IV розряд

Слюсар-ремонтник 25 Первинна 

професійна 

підготовка

10 міс. ІІІ-IV розряд

50 Перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації

5-6 міс. ІІІ-IV розряд

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів

25 Первинна 

професійна  

підготовка

10 міс. ІІІ-IV розряд

50 Перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації

5-6 міс. ІІІ-IV розряд

Слюсар 

механоскладальних робіт

25 Первинна 

професійна  

підготовка

10 міс. ІІІ-IV розряд

50 Перепідготовка, 

підвищення 

5-6 міс. ІІІ-IV розряд

Очікувані результати:



Назва професії Кількість 
учнів, 
слухачів

Вид підготовки Термін 
навчання

Кваліфікаційний 
розряд

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарсь

ких машин та 

устаткування

25 Первинна 

професійна 

підготовка

10 міс. ІІІ-IV розряд

50 Перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації

5-6 міс. ІІІ-IV розряд

Очікувані результати:



№ Найменування Кількість, шт.

1. Верстат гільйотинний для металу 1

2. Верстат для гнуття листового металу 1

3. Верстат свердлувальний 2

4. Верстат заточувальний ріжучого інструменту 2

5. Електроножиці по металу 1

6 Прес гвинтовий 1

7 Гідравлічний прес 30 тон 1

8 Компресор 1

9 Кутова шліф машина 3

10 Електродриль 3

11 Стрічковий верстат 1

12 Пневмогайковерт 1

13 Верстат для гнуття профілів електричний 1

Перелік придбаного 
обладнання



Верстат гільйотинний для металу Верстат для гнуття листового металу

Верстат свердлувальний Верстат заточувальний ріжучого інструменту 



Електроножиці по металу Гідравлічний прес 30 тон 

Компресор Кутова шліф машина 



Електродриль Стрічковий верстат 

Пневмогайковерт Верстат для гнуття профілів електричний 



План роботи НПЦ
1. Вдосконалення співпраці із соціальними партнерами шляхом використання 

високотехнологічного сучасного виробництва, щодо впровадження у навчально-

виробничий процес новітніх інноваційних виробничих технологій, інструментів, 

обладнання. 

2. Організовувати та проводити семінари, майстер-класи, засідання обласних методичних 

секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес 

підготовки робітничих кадрів. 

3. Розробляти методичні посібники, рекомендації за результатами проведення семінарів, 

майстер-класів, тренінгів.

4. Проведення засідань методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання 

слюсарного напрямку.

5. Організовувати роботу курсів підвищення кваліфікації для фахівців підприємств та 

професійно-технічного навчання (перепідготовку) незайнятого населення.

6. Забезпечити розробку програм та проведення стажування майстрів виробничого 

навчання та викладачів спеціальних предметів з інших ПТНЗ на базі НПЦ. 

7. Висвітлювати на сайті навчального закладу основні події та матеріали про роботу НПЦ.



Навчально-практичний центр із підготовки 

професій слюсарного напрямку на базі 

ДПТНЗ “Дніпровський центр професійно-

технічної освіти” надасть можливість для 

майбутніх спеціалістів здобути якісні знання 

та практичні навички у роботі з сучасними 

високоякісними інструментами, 

матеріалами,   опанувати нові технології, 

бути конкурентними на ринку праці та 

відповідати вимогам сучасності



Відкриття навчально-

практичного центр

«Слюсарного напрямку»


