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Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації кадрів (далі – Навчальний центр) є професійно-технічним 

навчальним закладом, заснований на загальнодержавній власності і належить 

до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, 

який вже понад 60 років проводить підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації робітничих кадрів дорожньої галузі. 

Крім того, Навчальний центр із 763-ох професійно-технічних 

навчальних закладів офіційно зареєстрованих в Україні, єдиний який має 

можливість проводити підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів за такими професіями, як: тракторист, машиніст 

автогрейдера, машиніст екскаватора, машиніст котка самохідного з рівними 

вальцями, машиніст укладача асфальтобетону, машиніст бульдозера, 

машиніст змішувача асфальтобетону пересувного, стропальник, 

електрогазозварник та інші. 

Сучасний керівник закладу професійно-технічної освіти – це менеджер, 

який управляє педагогічною системою закладу, її розвитком, організовує і 

стимулює професійну діяльність підлеглих працівників, вивчає попит на 

освітні послуги, забезпечує їхню якість.  

Успішне функціонування закладу професійно-технічної освіти 

можливо забезпечити завдяки тісній співпраці із замовниками робітничих 

кадрів у підготовці кваліфікованих робітників для конкретних потреб 

підприємств, оновлення переліку та ліцензування нових професій, а також 

видів підготовки, впровадження новітніх виробничих технологій в освітній 

процес, модернізація матеріально-технічної бази відповідно до рівня 

сучасного виробництва та відповідне кадрове забезпечення. 

 

ЩО ЗРОБЛЕНО: 

 

- розроблено та затверджено структуру, а також штатний розпис 

Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації кадрів; 

- підготовлено та погоджено Колективний договір між адміністрацією і 

трудовим колективом Навчального центру по підготовці, перепідготовці та 

підвищенню кваліфікації кадрів; 

- відповідно ст. 64, 74 Закону України «Про освіту» та постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності» в жовтні 2017 року Навчальний центр 

було зареєстровано в Єдиній державній електронній базі з питань освіти  

(ЄДЕБО) - автоматизованій системі накопичення, оброблення, зберігання та 

захисту даних, у тому числі персональних, щодо закладів здійснюючих 

освітні послуги в Україні. Власником (утримувачем)  ЄДЕБО є Міністерство 

освіти і науки України, адміністратором (розпорядником) ЄДЕБО є державне 

підприємство «Інфоресурс», що належить до сфери управління МОНУ. 

Реєстрація Навчального центру в системі ЄДЕБО дає змогу навчальному 

закладу отримувати ліцензії на надання освітніх послуг та сертифікатів про 

http://uk.wikipedia.org/wiki/МОНмолодьспорт


акредитацію, а також для отримання інших відомостей інформаційного 

характеру та обробки статистичних даних в інтересах навчального закладу 

для здійснення контролю та прийняття управлінських рішень. 

Станом на 16.06 2020 замовлено через систему ЄДЕБО більше ніж 70 

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації; 

- відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» Навчальний центр розширив провадження освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти за видом діяльності навчання 

кваліфікованих робітників за професією «Тракторист» 2 розряду; 

- відповідно до ст. 21 Закону України «Про ліцензування видів 

господарського діяльності» та Наказу Міністерства освіти і науки України 

від 30.07.2018 № 1377-л року переоформлено ліцензію Навчального центру 

на безстрокову; 

- відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 № 535 було 

організовано та проведено підвищення кваліфікації викладачам та майстрам 

виробничого навчання це є обов’язковою умовою чергової атестації; 

- відповідно до Порядку організації соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінетів 

Міністрів України від 21 червня 2017 року № 432 Навчальний центр 

долучився до організації професійної адаптації учасників АТО шляхом 

укладення договорів з Управліннями соціального захисту про первинну 

професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Станом 

на 16.06.2020 р. вже пройшли підготовку (навчання) 46 учасників АТО та 26 

учасників АТО у процесі навчання;  

- для удосконалення ефективності співпраці з Управліннями праці та  

соціального захисту населення й обласними центрами зайнятості Навчальний 

центр було зареєстровано на торговельному майданчику E-TENDER  для 

державних закупівель PROZORO та в свою чергу Навчальний центр став 

переможцем у закупівлі «Послуги з професійного навчання учасників 

антитерористичної операції за напрямком підготовки водіїв транспортних 

засобів категорій «С» Управління праці та соціального захисту населення 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації», вартість якої 

становить 22968 грн; 

- за ініціативи Навчального центру та відповідно наказу Державного 

агентства автомобільних доріг України від 16.04.2019 р. №127 «Про визнання 

галузевого навчального центру з питань охорони праці» було створено відділ 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці і пожежної безпеки, а сам 

Навчальний центр визнано галузевим навчальним центром з питань 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони, також розроблено 

Положення про відділ навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 

пожежної безпеки, Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління Державного 

https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/4c113cba881e4d81b9fd792d6029a900
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агентства автомобільних доріг України, Положення про організацію 

дистанційного навчання в Навчальному центрі по підготовці, перепідготовці 

та підвищенні кваліфікації кадрів. 

Станом на 16.06.2020 року Навчальним центром навчено і проведено 

перевірку знань 272 особам на основі якої видано 272 посвідчення про 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці; 

- Навчальним центром розроблено і погоджено Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій (Лист - погодження  від 06.06.2019 року    

№ 26-8044/261) Програму навчання з питань пожежної безпеки посадових 

осіб підприємств, установ та організацій та програму спеціального навчання 

(пожежно-технічний мінімум) для працівників, зайнятих на роботах з 

підвищеною небезпекою з термінами дії кожної до 03 червня 2022 року, 

навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 

організацій, а також спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) для 

працівників розпочнеться після відповідного погодження Державним 

агентством автомобільних доріг України Положення про проведення 

навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки в Навчальному 

центрі по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів; 

- між Навчальним центром та обласними центрами зайнятості 

ведеться активна співпраця в частині підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів; 

- розроблено та затверджено посадові інструкції працівників 

Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації кадрів; 

- розроблено та затверджено Правила внутрішнього трудового 

розпорядку працівників Навчального центру по підготовці, перепідготовці та 

підвищенню кваліфікації кадрів та Правила внутрішнього розпорядку у 

відомчому гуртожитку; 

- розроблено та затверджено Положення про порядок ведення 

договірної роботи в Навчальному центрі; 

- в навчальному корпусі замінені каналізаційні труби в підвальному 

приміщенні, встановлено сигналізацію в навчально-виробничому відділі, 

придбано новий твердопаливний котел, у гуртожитку частково замінено 

проводку та водопровідні труби, а також зроблено косметичний ремонт на 

двох поверхах; 

- за вищенаведений період Навчальним центром було погашено 

заборгованість у сумі 280 107,5 грн., дана заборгованість виникла за 

попередні періоди  між комунальним підприємством Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» та Навчальним центром за спожиту теплову 

енергію, гуртожитком який рахується на балансі Навчального центру та є 

його структурним підрозділом. 

Ведеться активна робота по залученню слухачів до навчання, а саме: 

співпраця з облавтодорами та профільними галузевими підприємствами. Для 

залучення слухачів до підготовки водіїв транспортних засобів різних 

категорій проводиться рекламна компанія встановлення інформаційних 



банерів, в тому числі розміщення реклами в маршрутних транспортних 

засобах, а також розміщення рекламної інформації на сайті Навчального 

центру та в соціальних мережах. 

 

Інформація про кількість підготовлених кадрів в Навчальному 

центрі в 2018-2020 рр. 

 

№  Спеціальність 2018 рік    2019 рік 2020 рік  

1 Маш.укл.асф/бетону 76 59 18 

2 Маш.автогрейдера 78 60 10 

3 Маш.зміш.а/б пересув. 14 7 3 

4 Маш.котка самохідного 186 104 45 

5 Маш. фрези 20 23 10 

6 Маш. екскаватора 167 197 43 

7 Маш. марк.машини 17 1 5 

8 Маш. автогудронатор. 9 7 2 

9 Маш. бульдозера 17 24 3 

10 Маш. ямкового ремонту 7 11 1 

11 Тракторист 0 32 11 

12  0 12 0 

  Разом: 591 537 151 

11 Водії кат. "В" 205 221 87 

12 Водії кат. "С" 101 118 21 

13 Водії кат. "Д" 51 86 15 

14 Водії кат. "СЕ" 150 142 29 

15 Водії автомобілів з ГБО 10 3 0 

 Разом:  517 570 152 

16 Додаткове водіння 189 157 20 

  ВСЬОГО: 1297 1264 323 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020        

№ 221 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2» 

(зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 

«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-

19» та на виконання п. 3.3. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради Київської області «Про заходи щодо попередження 

розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-СоV-2 у сфері освіти і науки» від 02 квітня 

2020 року № 173, а також листа Міністерства освіти і науки України щодо 

заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України 

коронавірусу СоVID-19 від 20.03.2020 № 1/12-1482, Навчальний центр 

організував навчання теоретичної частини освітньої програми з 

використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 



відвідування закладу освіти її здобувачами та постійного відвідування 

педагогічними працівниками та вніс відповідні корективи до навчальних 

планів освітніх програм. Це передбачено Положенням про дистанційне 

навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 

за № 703/23235 (зі змінами).  

Принагідно інформую, що в умовах всесвітньої пандемії, спричиненої 

коронавірусом СОVID-19, ні одного працівника Навчального центру не було 

звільнено або скорочено, станом на 16.06.2020 року в Навчальному центрі 

працює 46 чоловік, а  Навчальний центр запровадив наступні заходи: 

максимально переведено здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій, посилив 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з персоналом щодо дотримання 

санітарно-гігієнічних норм, регулярно проводиться провітрювання 

службових приміщень та здійснюються дезінфекційні заходи, весь освітній 

процес переведено в режим дистанційного навчання. 

 

 

З повагою, 

Директор Навчального центру            В. Слива 


