МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Смілянська, 131/1, м. Черкаси, 18007, тел: (0472) 55-21-13
E-mail: nmcprofteh@ukr.net Код ЄДРПОУ 26155964

13.12.2019 № 416/04-04

Керівникам закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Про
стажування
працівників ЗП(ПТ)О

педагогічних

Інформуємо Вас про те, що згідно з наказом Міністерства освіти і
науки України «Про затвердження переліку заходів професійної (професійнотехнічної) освіти для організації стажування майстрів виробничого навчання,
педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної
підготовки та визнання такими, що втратили чинність наказів МОН України
від 23.10.2014 №1199, від 08.10.2015 №1024, від 14.07.2017 №1066» від
20.08.2019 №1133 10 провідних закладів професійної (професійно-технічної)
освіти Черкаської області визнано базами для здійснення стажування
майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та
викладачів професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О України.
Пропозиції по стажуванню за галузями додаються.
Додаток: на 15 арк. в 1 прим.

Директор

Світлана Бабенко,
(093) 743-60-43.

Наталія МАРТИНЮК

Додаток
до листа НМЦ ПТО у Черкаській області
від 13.12.2019 № 416/04-04
Інформація про педагогічні послуги щодо здійснення стажування у 2020 році в закладах П(ПТ)О
Черкаської області, які визначені наказом МОН України від 20.08.2019 №1133

Назва ЗП(ПТ)О
(відповідальна особа
за проведення
навчання)

ДНЗ «Черкаське
вище професійне
училище
будівельних
технологій»
Відповідальна
особа:
Ростецька Людмила
Михайлівна,
тел. (093) 350-64-72

Назва професії, за
якою здійснюється
стажування
(професія, розряд)

«Монтажник
санітарно-технічних
систем і
устаткування»
(3 розряд)

«Монтажник
санітарно-технічних
систем і
устаткування»
(4 розряд)

Компетентності, за
якими можливе
стажування
Виконання простих робіт
під час монтажу і ремонту
системи водопостачання і
водовідведення
Виконання
робіт
середньої складності під
час монтажу та ремонту
систем
водопостачання,
систем
каналізації
та
систем опалення
Виконання
складних
робіт під час монтажу та
ремонту
систем
водопостачання,
систем
каналізації
та
систем
опалення
Збирання
окремих
деталей трубопроводів в
укрупнені
блоки,
установлення
та
приєднання
до
трубопроводів

К-сть
Форма
годин за
навчання
навч.
планом

Денна

35

Орієнтовна
вартість
педпослуг
на 1
слухача,
грн.

Орієнтовна
вартість
проживання
в гуртожитку
за добу на 1
слухача, грн.

Документ,
який
видається
педагогу по
завершенні
стажування

2300,00
(за групу з 5
осіб)

Без
проживання

Посвідчення
власного
зразка

«Монтажник
санітарно-технічних
систем і
устаткування»
(5 розряд)

«Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій» (5
розряд)

«Маляр»
(3 розряд)

Налагодження,
випробування і здача в
експлуатацію
систем
опалення
та
систем
каналізації
Повітряно-дугове різання
деталей,
вузлів
та
конструкцій
з
різних
металів та сплавів
Створення обличкувань
криволінійних
гіпсокартонних елементів
малих радіусів:
арки,
колони, пілястри
Монтаж підвісної стелі з
комбінованим
гіпсокартонним
обличкуванням
криволінійних та ламаних
поверхонь
Збирання
і
монтаж
каркасу
купола
з
гіпсокартону
Виконання ремонту та
реставрації опорядження
поверхонь
Виконання
особливо
складних
штукатурних
робіт
Технологія
фарбування
поверхонь вручну під
просте та поліпшене водне
фарбування

Денна

35

2300,00
(за групу з 5
осіб)

Денна

35

2300,00
(за групу з 5
осіб)

Без
проживання

Посвідчення
власного
зразка

Без
проживання

Посвідчення
власного
зразка

«Маляр»
(4 розряд)

«Маляр»
(5 розряд)

Технологія
фарбування
поверхонь вручну під
просте
та
поліпшене
неводне фарбування
Виконання
основних
малярних операцій при
пофарбуванні поверхонь
водними фарбами під
просте та
поліпшене
фарбування
Виконання
основних
малярних операцій при
пофарбуванні поверхонь
неводними фарбами під
просте та
поліпшене
фарбування
Особливості підготовки та
обробки різних поверхонь
під високоякісне водне та
неводне фарбування
Оздоблення
поверхонь
структурними красками
Виконання
розбивки
поверхні на дзеркала і
полоси
Виконання
оздоблення
поверхні під шовк (
імітацію
тканин,
бронзування)
олійними
або
емульсійними
фарбами
Укладання
волосся
холодним способом
Виконання
чоловічих,
жіночих
та
дитячих
модельних стрижок

Денна

Денна

35

2300,00
(за групу з 5
осіб)

Без
проживання

Посвідчення
власного
зразка

35

2300,00
(за групу з 5
осіб)

Без
проживання

Посвідчення
власного
зразка

«Штукатур»
(5 розряд)

ДНЗ «Уманський
професійний ліцей»
Відповідальна
особа:
Босовська Надія
Петрівна,
тел. (097) 885-94-54

«Маляр»
(5 розряд)

«Лицювальникплиточник»
(5 розряд)

Виконання прогресивних
технологій
хімічної
завивки волосся
Фарбування
волосся
сучасними способами
Виконання
модельних
зачісок різних типів
Виконання
високоякісного
оштукатурювання
прямолінійних поверхонь
Виконання
оштукатурювання
поверхонь декоративними
штукатурками ТМ Ceresit.
Машинна
штукатурка
KNAUF 75; KREISEL 501
Виконання
малярних
робіт з використанням
машин і механізмів
Виконання
альфрейних
робіт
Виконання обклеювання
поверхонь
шпалерами,
декоративними листами
Технологія
підготовки
поверхонь підлоги та стін
під плиткове облицювання
(ТМ Ceresit СТ14, СТ17,
СТ19)
Облицювання
криволінійних поверхонь
Декоративне облицювання
плитками
Настилання
підлоги

Денна

12

70,00

Свідоцтво
державного
зразка

1980,00

70,00

Свідоцтво
державного
зразка

2650,00

70,00

Свідоцтво
державного
зразка

1850,00
Денна

18

Денна

18

Денна

12

Денна

12

Денна

12

Денна

12

Денна

12

Денна

12

Денна

12

килимовою керамікою
Влаштування мозаїчних
підлог
Кладка з одночасним
облицюванням
декоративною
кольоровою цеглою
Кладка
складних
кам’яних
конструкцій
будов,
промислових
споруд
Ручне дугове зварювання
плавким електродом
«Електрозварник
ручного
зварювання»
(4 розряд)
ДНЗ
«Монастирищенськ
ий професійний
ліцей»
Відповідальна
особа:
Андрущенко
Олександр
Олександрович,
тел. (097) 133-14-69

Ручне дугове зварювання
неплавким електродом в
інертних газах
Плазмове різання металів

«Електрозварник
ручного
зварювання»
(5 розряд)

Ручне дугове зварювання
плавким електродом
Ручне дугове зварювання
неплавким електродом в
інертних газах
Плазмове різання металів

«Електрозварник
ручного
зварювання»
(4 розряд)
«Електрозварник
ручного
зварювання»

Виконувати ручне дугове
зварювання, наплавлення
та
повітряно-дугове
різання деталей, вузлів та
конструкцій
середньої
складності
Виконувати ручне дугове
зварювання, наплавлення
та
повітряно-дугове

Денна

12

Денна

12

Денна

30

Денна,
майстерклас
Денна,
майстерклас
Майстерклас
Денна,
майстерклас
Денна,
майстерклас
Майстерклас

10

10

1500,00

50,00

Сертифікат

1500,00

50,00

Сертифікат

4
10

10
4

Очна

24

1500,00

50,00

Сертифікат

Очна

24

1500,00

50,00

Сертифікат

(5 розряд)

«Електрозварник
ручного
зварювання»
(6 розряд)

ДНЗ «Канівське
вище професійне
училище»
Відповідальна
особа:
Твереза Світлана
Іванівна
тел. (093) 971-01-20

ДНЗ
«Звенигородський
центр підготовки і
перепідготовки
робітничих кадрів»
Відповідальна
особа:
Саєнко
Наталія Петрівна
тел. (096) 746-80-75

«Електрозварник
ручного
зварювання»
(4 розряд)
«Електрозварник
ручного
зварювання»
(5 розряд)
«Електрозварник
ручного
зварювання»

«Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування»
(4 розряд)

різання
складних
та
відповідальних деталей,
вузлів та конструкцій
Виконувати ручне дугове
зварювання, плазмове та
газоелектричне
зварювання
особливо
складних
та
відповідальних деталей,
вузлів та конструкцій

Очна

24

1500,00

50,00

Сертифікат

Зварювання в середовищі
захисних газів неплавким
електродом

Денна

24

1891,91

65,00

Сертифікат

Зварювання в середовищі
захисних газів плавким
електродом

Денна

24

1374,86

65,00

Сертифікат

Майстерклас

6

603,72

65,00

Сертифікат

Денна

35

5208,46

71,02

Сертифікат

Денна

35

5208,46

71,02

Сертифікат

Денна

35

5208,46

71,02

Сертифікат

Плазмова різка металу
Виконання
роботи
з
розбирання
та
капітального
ремонту
електроустаткування
будь-якого призначення,
всіх типів і габаритів під
керівництвом
електромонтера
більш
високої кваліфікації
Обслуговування силової
електроустановки
зі
складними
схемами
вмикання
Виконання
монтажних

«Електромонтажник з
освітлення та
освітлювальних
мереж»
(4 розряд)

ДНЗ «Черкаське
вище професійне
училище»
Відповідальна
особа:
Березань Ірина
Миколаївна
тел. (067) 742-30-75

«Кондитер»
(3 розряд)

робіт кабельної мережі
напругою до35кВ
Подзвонювання проводів
та кабелів, вимірювання
опору
ізоляції
за
допомогою мегомметра
Виконання
з'єднання
струмопровідних
жил
проводів
та
кабелів
різними способами
Вивчення
будови
електроустаткування
та
його монтаж
Монтаж світильників та
освітлювальної апаратури
різних видів

Денна

35

5006,93

71,02

Сертифікат

Денна

35

5006,93

71,02

Сертифікат

Денна

35

5006,93

71,02

Сертифікат

Денна

35

5006,93

71,02

Сертифікат

13

66,00

13

66,00

12

56,00

12

52,00

65,00

Сертифікат

16

66,00

16

99,00

16

71.00

ОчноПриготування начинок
дистанцій
на
ОчноПриготування фаршів
дистанцій
на
ОчноПриготування сиропів
дистанцій
на
ОчноПриготування помади
дистанцій
на
ОчноПриготування желе та
дистанцій
прикрас з нього
на
ОчноПриготування масляних
дистанцій
кремів
на
ОчноПриготування вершкових,
дистанцій
сметанних кремів
на

Приготування посипок
Приготування
дріжджового
тіста
безопарним способом та
виробів з нього
Приготування
дріжджового
тіста
опарним способом та
виробів з нього
Приготування тіста для
млинчиків та виробів з
нього
Приготування вафельного
тіста та виробів з нього
Приготування пісочного
тіста та виробів з нього
Приготування
прісного
здобного тіста та виробів з
нього
Приготування пряничного
тіста та виробів з нього

Очнодистанцій
на

14

71,00

Очнодистанцій
на

50

190,00

Очнодистанцій
на

84

304,00

30

111,00

30

116,00

30

119,00

30

107,00

40

157,00

30

116,00

54

262,00

54

262,00

Очнодистанцій
на
Очнодистанцій
на
Очнодистанцій
на
Очнодистанцій
на
Очнодистанцій
на
Очнодистанцій
на

Приготування бісквітного
основного тіста та виробів
з нього
Приготування
простих
Очнонарізних і поштучних
дистанцій
тістечок з різних видів
на
тіста
Приготування
простих
Очнотортів масового попиту з дистанцій

ДНЗ «Лисянський
професійний
аграрний ліцей»

Відповідальна
особа:
Демчук
Наталія Іванівна
тел. (067) 836-21-65

«Трактористмашиніст с/г
виробництва»
(категорії «А1»,
«А2»)

різних видів тіста
Виконання
сільськогосподарських та
інших
механізованих
робіт на колісних і
гусеничних тракторах з
потужністю двигуна до
73,5 кВт (до 100 к. с.),
сільськогосподарських
машинах,
що
агрегатуються
з
тракторами
цієї
потужності
згідно
з
вимогами агротехніки та
агротехнології
Технічне обслуговування
та ремонт тракторів, с-г та
інших машин відповідно
до кваліфікації «А1»
Виконання
сільськогосподарських та
інших
механізованих
робіт на колісних і
гусеничних тракторах з
потужністю
двигуна
понад 73,5 кВт (понад 100
к.
с.),
сільськогосподарських
машинах,
що
агрегатуються
з
тракторами
цієї
потужності
згідно
з
вимогами агротехніки та
агротехнології

на

Сертифікат

Денна

80

1500,00

31,26

«Штукатур»
(3 розряд)
ДНЗ «Черкаський
професійний
ліцей»
Відповідальна
особа:
Андрєєва
ЛюдмилаІванівна
тел. (096) 724-08-17

«Штукатур»
(4 розряд)

Технічне обслуговування
та
ремонт
тракторів,
сільськогосподарських та
інших машин відповідно
до кваліфікації «А2»
Техніка
роботи
штукатурними
інструментами.
Види,
послідовність та способи
виконання
підготовки
поверхонь
до
поліпшеного
штукатурення.
Приготування
сухих
будівельних розчинових
сумішей. Матеріали для
виконання декоративного
опорядження поверхонь.
Технологічний
процес
виконання штукатурних
робіт
матеріалами
торгових марок Ceresit та
Siltek
Техніка
роботи
штукатурними
інструментами.
Види,
послідовність та способи
виконання
підготовки
поверхонь
до
високоякісної
штукатурки.
Приготування
сухих
будівельних розчинових
сумішей. Матеріали для
виконання декоративного

Денна

35

650,00

60,00

Сертифікат

Денна

35

730,00

60,00

Сертифікат

«Лицювальникплиточник»
(3 розряд)

«Лицювальникплиточник»
(4 розряд)

опорядження поверхонь.
Технологічний
процес
виконання штукатурних
робіт
матеріалами
торгових марок Ceresit та
Siltek
Призначення інструментів
лицювальникаплиточника
та
їх
застосування. Технологія
підготовки різних видів
поверхонь до лицювання.
Підготовка лицювальних
матеріалів та клейових
сумішей торгових марок
Ceresit
та
Siltek.
Влаштування стяжок за
новітніми технологіями.
Прості методи виконання
лицювання вертикальних
та
горизонтальних
поверхонь
Призначення інструментів
лицювальникаплиточника
та
їх
застосування. Технологія
підготовки різних видів
поверхонь до лицювання.
Підготовка лицювальних
матеріалів та клейових
сумішей торгових марок
Ceresit
та
Siltek.
Влаштування стяжок та
полімер-цементної
гідроізоляції за новітніми
технологіями.
Технологічний
процес

Денна

35

650,00

60,00

Сертифікат

Денна

35

750,00

60,00

Сертифікат

Багатопрофільний
регіональний центр
професійної освіти у
Черкаській області
Відповідальна
особа:
Безугла Людмила
Олександрівна
тел. (097) 898 06 01

«Трактористмашиніст с/г
виробництва»
(категорії «А1»,
«А2»)

виконання
лицювання
вертикальних,
горизонтальних поверхонь
та
окремих
конструктивних елементів
будівлі.
Виконання
лицювальних робіт по
старому
керамічному
покриттю
Виконання
сільськогосподарських та
інших
механізованих
робіт на колісних і
гусеничних тракторах з
потужністю двигуна до
73,5 кВт (до 100 к. с.),
сільськогосподарських
машинах,
що
агрегатуються
з
тракторами
цієї
потужності
згідно
з
вимогами агротехніки та
агротехнології
Технічне обслуговування
та ремонт тракторів, с-г та
інших машин відповідно
до кваліфікації «А1»
Виконання
сільськогосподарських та
інших
механізованих
робіт на колісних і
гусеничних тракторах з
потужністю
двигуна
понад 73,5 кВт (понад 100
к.
с.),

Денна

80

1500,00

31,26

Сертифікат

ДНЗ «Черкаський
професійний
автодорожній ліцей»
Відповідальна
особа:
Кононюк Василь
Іванович,
тел. (097) 211 40 27

«Машиніст
дорожньобудівельних машин»
(5 розряд)

сільськогосподарських
машинах,
що
агрегатуються
з
тракторами
цієї
потужності
згідно
з
вимогами агротехніки та
агротехнології
Технічне обслуговування
та
ремонт
тракторів,
сільськогосподарських та
інших машин відповідно
до кваліфікації «А2»
Оволодіння операціями,
способами та видами
робіт,
які
повинен
виконувати
машиніст;Виконання
технічного
обслуговування
та
ремонту машин

Очнозаочна

40

260,00

16,00

Довідка

*Примітка:Вартість навчання може змінюватися в залежності від вартості матеріалів які використовуються,
комунальних послуг, заробітної плати.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ
Назва ЗП(ПТ)О

Назва професії, за
якою
здійснюється
стажування
(професія, розряд)

Компетентності,за якими
можливе стажування

Інноваційні технології та види робіт
в період проходження стажування

Виконання
високоякісного
оштукатурювання прямолінійних
поверхонь
Будівельний центр
Державний
навчальний заклад
«Уманський
професійний ліцей»

«Штукатур»
(5 розряд)
Виконання
оштукатурювання
поверхонь
декоративними
штукатурками ТМ Ceresit

Відповідальна особа:
Босовська Надія
Петрівна,
тел. (097) 885-94-54

Машинна штукатурка KNAUF 75;
KREISEL 501

«Маляр»
(5 розряд)

Виконання малярних робіт
використанням
машин
механізмів

з
і

Технологія підготовки внутрішніх і зовнішніх поверхонь
стін
під декоративне опорядження сучасними
будівельними матеріалами (ТМ Ceresit).
Вирівнювання поверхонь сучасними шпаклівками (ТМ
Ceresit СТ29 та СТ 225) їх властивості, основні технічні
характеристики
та
основні
вимоги
Усунення
пошкоджень сумішшю ТМ Ceresit СХ 5. Ґрунтування
поверхонь сучасними ґрунтовками (ТМ Ceresit СТ17 та
СТ 99).
Суміші для підготовки основ під декоративні
тонкошарові штукатурні і малярні покриття
Матеріали та технологія влаштування декоративного
покриття полімер цементними штукатурками (ТМ
Ceresit СТ35, СТ 36 та СТ 137) акриловими
штукатурками ТМ Ceresit СТ60, СТ 63, СТ 64)
Матеріали та технологія влаштування декоративного
покриття ТМ Ceresit 36 та шпаклівкою ТМ Ceresit СТ
225 шляхом формування різноманітних фактур
Оштукатурювання поверхонь механізованим способом.
Машинна штукатурка KNAUF 75; KREISEL 501
Виконання оштукатурювання фасадів
Високоякісне декоративне оздоблення внутрішніх і
зовнішніх поверхонь сучасними високоякісними,
новітніми матеріалами.
Різновид оздоблювальних матеріалів на сучасному
ринку праці: естетика оздоблення внутрішніх і
зовнішніх поверхонь та економічність.
Будова, принцип дії та правила експлуатації

Виконання альфрейних робіт

«Лицювальник
плиточник»
(5 розряд)

Виконання
обклеювання
поверхонь
шпалерами,
декоративними листами
Технологія підготовки поверхонь
підлоги та стін під плиткове
облицювання (ТМ Ceresit СТ14,
СТ17, СТ19).
Облицювання
криволінійних
поверхонь
Декоративне
облицювання
плитками
Настилання підлоги килимовою
керамікою
Влаштування мозаїчних підлог

фарборозпилювача PFS 5000 E.
Використання малярного фарборозпилювача PFS 5000 E
для фарбування поверхонь.
Декоративне оздоблення поверхонь за трафаретами,
фарбування в 2 і більше кольори, фактури оздоблення.
Опорядження стін сучасними ґрунтовками ТМ Ceresit
СТ17 та СТ 99.
Опорядження
поверхонь
стін
полімерними
водорозчинними фарбами ТМ Ceresit (акриловими,
силікатними, силіконовими)
Виконання
обклеювання
декоративними листами

поверхонь

Виконання підготовчих робіт
Облицювання криволінійних поверхонь
Декоративне облицювання плитками
Настилання підлоги килимовою керамікою
Влаштування мозаїчних підлог

шпалерами,

