
Навчально-практичний центр 
підготовки фахівців зв’язку та 

інформаційно-комунікаційних 
технологій



Навчально-практичний центр (далі - НПЦ) є структурним 
підрозділом державного професійно-технічного навчального закладу

«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»)

реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, 
слухачів закладів професійної (професійно-технічної)  освіти, студентів
закладів вищої освіти

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців 
підприємств, організацій, установ (далі - слухачі),

впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із 
застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів

здійснення шляхом співробітництва і 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

Головною метою діяльності НПЦ є:



Можливості навчально-практичного 
центру

Професійно-технічне навчання

Підвищення кваліфікації працівників
підприємств, педпрацівників

Курси цільового призначення

Перепідготовка незайнятого населення та 
працюючих на підприємствах



Професії за якими здійснюється навчання

Оператор поштового 
зв'язку 

Кабельник-
спаювальник

Електромонтер лінійних 
споруд електрозв'язку та 

проводового мовлення

Електромонтер 
станційного 

устаткування 
телефонного зв'язку 



Категорії слухачів

Незайняте населення

Працюючі робітники на підприємствах

Майстри виробничого навчання, викладачі 
спецдисциплін закладів професійної 
(професійно-технічної)  освіти

Особи, бажаючі отримати другу професію.



Професія Вид 
підготовки

Термін 
навчання

Кваліфікацій
ний розряд

Вартість 
навчання

Оператор 
поштового 
зв'язку

Професійно-
технічне 
навчання

4-5 міс ІІІ клас 4500-4800 грн.

Електромонтер 
лінійних споруд 
електрозв'язку
та проводового 
мовлення

Професійно-
технічне 
навчання

4-5 міс ІІІ розряд 4500-4800 грн.

Кабельник-
спаювальник

Перепідготовка 4-5 міс ІІ, ІІІ розряд 4500-4800 грн.

Електромонтер 
станційного 
устаткування
телефонного 
зв'язку 

Професійно-
технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації

4-5 міс

1,5 міс

ІІ розряд

ІІІ, IV розряд

4500-4800 грн.

1500 грн.

По закінченню навчання слухачі отримують документ
державного зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення)
робітничої кваліфікації



Показники діяльності навчально-практичного 
центру підготовки фахівців зв'язку та 

інформаційно-комунікаційних технологій
На базі навчально-практичного

Центру проходять навчання слухачі за професіями:

➢ «Оператор поштового зв'язку»;

➢ «Кабельник-спаювальник»;

➢ «Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та
проводового мовлення»;

➢ Електромонтер станційного устаткування телефонного
зв'язку
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На період навчання у центрі слухачі мають 
можливість: 

- Проживати в гуртожитку центра; 

- Отримувати гаряче харчування;

- Користуватись матеріально-технічною 
базою;

- Користуватись інформаційно-бібліотечним 
ресурсами.  

Наявність соціальних умов


