


 

8 Співпраця з іншими НПЦ України з підготовки монтажників санітарно-

технічних систем і устаткування 

Протягом 

року 

 Завідувач НПЦ, 

 члени методичної 

комісії  

 

Надання додаткових освітніх послуг 

9 Проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки незайнятого 

населення, підвищення кваліфікації, стажування майстрів виробничого 

навчання, викладачів із використанням технологічних і виробничих інновацій 

Протягом 

року 

Заступники директора 

з НВирР 

Керівник НПЦ  

Старший майстер, 

педагогічні працівники 

 

Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, майстер-класів 
10 Участь у заходах із упровадження новітніх технологій і матеріалів у   

підготовку робітничих кадрів із професії «Монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткування» 

Постійно Заступники директора 

з НВирР 

Завідувач НПЦ  

Старший майстер, 

Голова методичної 

комісії, педагогічні 

працівники 

 

11 Участь у засіданні обласної методичної секції педагогічних працівників 

професій будівельної, деревообробної галузей та виробництва художніх 

виробів на тему «Виробничі інновації як важлива складова якості професійної 

підготовки у ЗП(ПТ)О»: 

– презентація діючого макету «Тепла підлога» 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

Заступник директора з 

НВирР 

Завідувач НПЦ  

Старший майстер 

Методист 

Голова методичної 

комісії  

Педагогічні 

працівники 

 

12 Зустріч з роботодавцями з питання налагодження взаємовигідних партнерських 

відносин, сприяння працевлаштуванню випускників 

Протягом 

року 

Заступники директора 

з НВирР 

Завідувач НПЦ  

 

13 Проведення конкурсу фахової майстерності серед здобувачів освіти ліцею з 

професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» 

ІІ квартал  

2023 р. 

Заступники директора 

з НВирР 

Завідувач НПЦ  

Старший майстер, 

Голова методичної 

комісії, педагогічні 

працівники 

 



14 Проведення предметного тижня професії «Монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткування» 

Квітень Завідувач НПЦ  

Старший майстер, 

Голова методичної 

комісії, педагогічні 

працівники 

 

15 Тренінг спільно з роботодавцями на тему:   

- Сучасні системи очистки та перекачування стічних вод. 

- Використання повітряних теплових насосів. 

 

Травень 

Жовтень  

Завідувач НПЦ  

Старший майстер, 

Голова методичної 

комісії, педагогічні 

працівники 

 

Профорієнтаційна робота  
16 Проведення профорієнтаційного консультування випускників закладів 

загальної середньої освіти з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування, газозварник» 

Постійно Заступники директора,  

профорієнтатори  

17 Проведення «Дня відкритих дверей» для випускників закладів загальної 

середньої освіти  міста й області з проведенням презентації професії 

Березень, 

Квітень 

Заступники 

директора, 

педагогічні 

працівники  

 

18 Участь у заходах (виставки, ярмарки професій, проведення екскурсій, 

виготовлення та розповсюдження матеріалів профорієнтаційного змісту – 

буклетів, календарів, флаєрів тощо) 

Протягом 

року 

Заступники 

директора, 

педагогічні 

працівники  

 

19 Розробка презентаційних матеріалів роботи навчально-практичного центру Протягом 

року 

Заступники директора 

з НВирР 

Завідувач НПЦ  

Старший майстер, 

Голова методичної 

комісії, педагогічні 

працівники  

 

20 Проведення екскурсій для учнів шкіл міста та району з  проведенням 

презентації  професії та показом майстер-класів 

Червень-

серпень 

Заступники директора 

з НВирР 

Завідувач НПЦ  

Старший майстер, 

Голова методичної 

комісії, педагогічні 

працівники 

 

 



 


