
 

Звіт 

про роботу зі створення та облаштування навчально-практичного 

центру «Підготовки фахівців будівельної механізації та електронного 

устаткування автомобільних засобів» на базі Державного навчального 

закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації» 

 

 Основними завданнями навчально-практичного центру  «Підготовки 

фахівців будівельної механізації та електронного устаткування 

автомобільних засобів» на базі Державного навчального закладу 

«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та 

будівельної механізації» є вдосконалення практичної підготовки здобувачів 

освіти професійно-технічних навчальних закладів, слухачів курсів, 

підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ міста та 

області, впровадження в освітній процес новітніх технологій із 

застосуванням сучасного обладнання, інструментів, здійснення 

співробітництва з підприємствами автомобільної галузі з метою поширення 

інноваційних виробничих технологій, інформацій щодо використання 

новітніх інструментів, обладнання, тощо. 

У навчально-практичному центрі створено сучасну навчально-

матеріальну базу, яка складається з кабінету-лабораторії «Спеціальних 

машин», кабінету-лабораторії «Діагностики та налагодження електронного 

устаткування автомобільних засобів» та майстерні «Слюсаря електрика»,  які 

оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою. У майстерні та 

кабінетах-лабораторіях центру проводяться уроки професійно-практичної та 

професійно-теоретичної підготовки з використанням сучасного обладнання, 

інструментів. 
На облаштування НПЦ у 2020 р. було виділено 4396,1 тис.грн., 

використано-4386,908 тис.грн (субвенція державного бюджету); виділено -

1867,182 тис.грн, використано - 1867,182  тис.грн. (кошти міського бюджету) 

та  142,893 тис. грн (власні кошти). 

У приміщеннях центру виконані ремонтні роботи  (1260,0 тис. грн), 

встановлено сигналізацію - 41,83 тис.грн, придбано нові меблі (  429,080 тис. 

грн) та сучасне обладнання, а саме: 

- Система електропостачання автомобіля – генераторна установка 

(стенд) ( шт.) – 120,6 тис. грн. 

- Схема управління інжекторного двигуна (стенд) – 167,8 тис. грн. 

- Комп’ютеризований мотор-тестер (комплект навчально-

лабораторного обладнання) – 207.0 тис. грн. 

- Система освітлення та сигналізації легкового автомобіля (стенд) – 

128,0 тис. грн.  



- Система центрального електричного замку автомобіля (стенд)- 163,6 

тис. грн. 

- Система стартерного пуску автомобіля (стенд) – 149,2 тис.грн. 

- Автомобільні датчики вимірювання положення кузова і педалей 

(стенд) – 54,8 тис.грн. 

- Гідравлічна гальмівна система автомобіля з АБС (стенд) – 279,0 тис. 

грн. 

- Автоматична установка для заправки кондиціонерів – 103,9 тис. грн. 

- Осцилограф цифровий – 41,85 тис. грн. 

- Прилад для перевірки форсунок – 21,6 тис. грн. 

- Прилад для регулювання фар – 15,0 тис.грн. 

- Діагностичний тестер – 42,0 тис.грн. 

- Стенд для перевірки стартерів, генераторів і реле-регуляторів – 

82,89996 тис. грн. 

- Стенд для чищення форсунок – 19,199 тис. грн. 

- Тренажер для керування екскаватором – 327,0 тис.грн. 

- Тренажер для керування автокраном – 327,0 тис. грн. 

- Автоматизоване робоче місце викладача. автоматизоване робоче 

місце учня – 1468,0 тис. грн. 

- Персональний комп’ютер вчителя – 41,874 тис. грн. 

- Персональний комп’ютер учня – 85,080 тис. грн. 

- Стіл монтажний – 187,560 тис. грн. 

- Ноутбук – 77,730 тис. грн. 

- Інтерактивна дошка , проектор – 122,316 тис. грн. 

- Підйомник автомобільний 2-х стійковий 4 т. 380В – 57,0 тис. грн. 

- Комплект електрообладнання для автомобіля – 96,9 тис. грн. 

Всього разом на суму 4386,90896 грн. 

Також придбано  перший робочий інструмент на суму 141,058 тис. грн. 

та спецодяг на суму 37,044 тис. грн 

На базі НПЦ здійснюється первинна професійна підготовка учнівської 

молоді, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації 

працівників автомобільної галузі за новітніми технологіями із застосуванням 

сучасного обладнання та інструментів. 

У 2020 році було розроблено програми курсів «Машиніст екскаватора 

одноковшового» 4 розряд – навчання пройшло 17 осіб, «Слюсар з ремонту 

дорожньо-будівельних машин та тракторів» 3 розряд – навчання пройшло 17 

осіб. 

НПЦ дає можливість здобувачам освіти здобути професійні уміння і 

навички, яких достатньо для того, щоб стати справжніми фахівцями 

відповідного кваліфіка0ційного рівня. Кількість здобувачів освіти, які 

здобувають професії фахівців будівельної механізації та електронного 



устаткування автомобільних засобів станом на 01.01.2020р. становить 334   

особи, а на 01.11.2020р. - 424 особи. 

У 2020 році надано освітніх послуг на 54,457 тис. грн, 

З метою популяризації робітничих професій даного профілю, 

проводилися різноманітні профорієнтаційні заходи із залученням 

роботодавців, учнів загальноосвітніх закладів, батьків (у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією в країні більшість заходів проводилися онлайн). 
 


