
М ІН ІС Т Е РС Т В О  О С В ІТ И  І Н А У К И  У К РА ЇН И
Директорат професійної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-50, факс (044)481-32-23, E-mail: prof@mon.gov.ua

Департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської міської державних 
адміністрацій

Навчально (науково)-методичні центри 
(кабінети) професійно-технічної освіти

Про надання інформації

Шановні колеги!

Інформуємо, що Планом проведення засідань колегії Міністерства освіти і 
науки України у першому півріччі 2019 року, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 14.12.2018 № 1401, у червні місяці 
передбачено розгляд питання «Про результати діяльності навчально-практичних 
центрів (за галузевим спрямуванням) закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти у 2016 -  2019 роках».

Враховуючи зазначене вище, просимо проаналізувати та надати стислий 
опис (1-2 сторінки) діяльності навчально-практичних центрів (за галузевим 
спрямуванням) закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2016 -  2018 
роках, створених як за бюджетні кошти, так і за кошти соціальних партнерів. 
Також просимо надати інформацію за формами, що додаються (таблиці 1-4).

Інформацію надати директорату професійної освіти до 29 березня 
2019 року на e-mail: kovalenko@mon.gov.ua з подальшим підтвердженням у 
паперовому вигляді.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

З повагою

Генеральний директор Ірина Шумік

Коваленко

mailto:prof@mon.gov.ua
mailto:kovalenko@mon.gov.ua


Додаток   
до листа ДПО МОНУ
від 20.02.2019 № 23-28

Таблиця 1

Безоплатно 
передано для 
навчальних 

цілей обладн., 
техн., інструм., 

матер. тощо
На 

зміцнення 
навч.-вир. 

бази

Від навч.-
вироб. 

практики

учнів слухачів учнів слухачів (грн) (грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=13+14+
15+16+17

2017 рік

2018 рік

Всього:

Навчаються за 
професією (ями), 

що є базовими для 
НПЦ (назва 

професії(й), к-ть 
осіб)

Всього 
по 

закладу

Викладачі
в 

спецдисци
плін

Майстрів 
виробничо

го 
навчання

Інших 
категорій 
населення

щодо діяльності навчально-практичних центрів, створених за кошти державного бюджету
Інформація

в т.ч. 
надходжен

ня НПЦ 
(сума, грн)

Власні 
надходжен

ня 
ЗП(ПТ)О  

за 2018 
рік (сума, 

грн), 
ВСЬОГО

Отримано для розвитку закладів 
професійної (професійно-технічної 

освіти)

Коштів

Навчально-виробнича 
діяльність НПЦ

Співпраця ЗП(ПТ)О, на базі якого створено НПЦ 
за професією (ями), що є базовими для НПЦ, з 

роботодавцями

Кількість 
укладених 

 
договорів,
одиниць

(сума, грн)

№ 
з/п Область

Найменування 
ЗП(ПТ)О, дата 

створення НПЦ, 
його галузеве 

спрямування, ПІП 
директора, 

мобільний телефон, 
e-mail

Всього 
навчається у 
закладі освіти

За 
професіє
ю (ями), 

що є 
базовим

и для 
НПЦ

Виготов-
лено 

продукції, 
надано 
послуг 

(грн)

Надано 
освітніх та 

інших 
послуг 

(грн)

Кількість осіб
% 

працевлаштування 
 випускників

К-ть осіб, які пройшли 
перепідготовку, підвищення 

кваліфікації у НПЦ



Таблиця 2

Безоплатно 
передано 

для 
навчальних 

цілей 
обладн., 

техн., 
інструм., 

матер. тощо
На 

зміцнення 
навч.-вир. 

Від навч.-
вироб. 

практики
учнів слухачів учнів слухачів (грн) (грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=13+14
+15+16+1

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього:

щодо діяльності навчально-практичних центрів, створених за кошти соціальних партнерів
Інформація

Всього по 
закладу

Викладачі
в 

спецдисци
плін

Майстрів 
виробничо

го 
навчання

Інших 
категорій 
населення

% працевлаштування 
випускників

К-ть осіб, які пройшли 
перепідготовку, підвищення 

кваліфікації у НПЦ

Навчально-
виробнича 

діяльність НПЦ

Найменування 
ЗП(ПТ)О, дата 

створення НПЦ, його 
галузеве спрямування, 

ПІП директора, 
мобільний телефон, e-

mail

№ з/п
в т.ч. 

надходже
ння НПЦ

Кількість осіб

Власні 
надходже-

ння 
ЗП(ПТ)О  

за 2018 
рік (сума, 

грн), 
ВСЬОГО

Виготовл
ено 

продукції 
(грн)

Кількість 
укладених 

 
договорів,
одиниць

Співпраця ЗП(ПТ)О, на базі якого створено НПЦ 
за професією (ями), що є базовими для НПЦ, з 

роботодавцями

(сума, грн)

Всього 
навчається у 
закладі освіти

Навчаються за 
професією (ями), 

що є базовими 
для НПЦ (назва 
професії(й), к-ть 

осіб)

За 
професією
(ями), що 

є 
базовими 
для НПЦ

Надано 
освітніх 
та інших 
послуг 
(грн)

Отримано для розвитку закладів 
професійної (професійно-технічної 

освіти)

Коштів
Область



Таблиця 3

підручники навчальні 
посібники

методичні 
посібники підручники навчальні 

посібники
методичні 
посібники підручники навчальні 

посібники
методичні 
посібники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* По кожному навчально-практичному центру  інформацію про навчально-методичну літературу зазначити із бібліографічним посиланням, зокрема, у разі підготовки електронних підручників або 
інших мультимедійних навчальних ресурсів - із зазначенням локального чи відддаленого доступу.

Інформація 
щодо навчально-методичної літератури, розробленої у навчально-практичних центрах у  2016 - 2018 роках

Розроблена навчально-методична 
література *

2018 рік

Розроблена навчально-методична 
література *

2017 рік

№ з/п

Найменування закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти, на базі 
якого створено НПЦ (ПІП директора, 

мобільний телефон, e-mail)

Розроблена навчально-методична 
література *

2016 рік

Область



Таблиця 4

Олімпіади 

Конкурси 
професійн

ої 
майстерно

сті

Круглі 
столи, 

семінари

Тренінги, 
майстер-

класи
Олімпіади 

Конкурси 
професійн

ої 
майстерно

сті

Круглі 
столи, 

семінари

Тренінги, 
майстер-

класи
Олімпіади 

Конкурси 
професійн

ої 
майстерно

сті

Круглі 
столи, 

семінари

Тренінги, 
майстер-

класи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ 
з/п

Найменування закладу 
професійної (професійно-

технічної) освіти, на базі якого 
створено НПЦ (ПІП 

директора, мобільний телефон, 
e-mail)

Найменування  регіональних, всеукраїнських, 
міжнародних заходів *

Область

Інформація 
щодо участі педпрацівників, здобувачів освіти у регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, зокрема проведених на базі НПЦ*

* Зазначити: рівень заходу (регіональний, всеукраїнський, міжнародний); назву круглого столу, семінару (тренінгу, майстер-класу) та кількість учасників; олімпіади (з якого 
предмету) та конкурси профмайстерності (за якою професією), зайняті місця у фіналі змагань.  

2016 рік

Найменування  регіональних, всеукраїнських, 
міжнародних заходів *

2018 рік

Найменування  регіональних, всеукраїнських, 
міжнародних заходів *

2017 рік
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