
ПІЛОТНИЙ  ПРОЕКТ
консолідації ресурсів держави, громади, 

бізнесу та навчального закладу на прикладі 
створення «Комунального багатопрофільного 

навчального закладу професійної освіти»



Історична довідка
Дніпровський центр професійно-технічної освіти  створений 

шляхом реорганізації п'яти  окремих навчальних закладів різних 
спеціалізацій, використовуючи процедуру удосконалення 
регіональної мережі професійно-технічних навчальних закладів, 
розробленою за результатами реалізації пілотного проекту 
Європейського фонду освіти на Дніпропетровщині. 

Навчальний заклад має ІІІ рівень атестації, що дає можливість 
здійснювати підготовку кваліфікованих робітників з наданням більш 
високого рівня кваліфікації.

У 2014 році Центр увійшов до 100 найбільш популярних 
професійно-технічних навчальних закладів України. 

В 2016 році на сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади 
освіти» навчальний заклад визнаний лідером професійно-технічної 
освіти України та удостоєний ГРАН-ПРІ. 



Відділення 
автотранспорту та 

будівництва

Відділення  зв'язку

Відділення 
машинобудування

Дніпровський центр професійно-технічної освіти – 
багатопрофільний навчальний заклад



Центр має три навчально-виробничі комплекси за адресами:
Відділення машинобудування: 
вул. Алтайська, 6а

Відділення зв’язку : 
вул. Стартова, 15

Відділення автотранспорту та будівництва: 
вул. Володимира Самодриги, 4

Загальна потужність центра складає 1.2 тис. учнівських місць. 
Потужності використовуються на 60%.

Площа земельної ділянки становить 5,5 га.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА



ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ



ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ



ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ФУНКЦІЇ



ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ, ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ



СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ



Нові функції обласного комунального багатопрофільного 
навчального закладу професійної освіти

Створення 
вечірньої школи

Навчання новим 
технологіям 
виробництв

Навчання 
дорослого 

населення з числа 
працюючих на 
підприємствах

Підготовка 
фахівців для 
Збройних сил 

України 

Створення 
профільного 
навчання учнів 
старшої школи

Підготовка 
робітників для 
закладів освіти 
та бюджетної 

сфери

Навчання з 
охорони праці, 
працюючих на 
виробництві та в 
закладах освіти

Підготовка 
фахівців з 
екології та 

енергозберігаю-
чим технологіям 

Участь у 
розробці та 
реалізації 

регіональних 
проектів



Мотивація до нових функцій

Задоволення 
потреб ринку 

праці у сучасних 
професіях

Підвищення 
ефективності 
використання 
бюджетних 
коштів

Потреба на ринку 
праці робітників з 

високим 
кваліфікаційним 

розрядом

Залучення 
коштів громади 

та бізнесу



Відділення машинобудування готує кваліфікованих робітників для 
підприємств машинобудівної галузі

ПАТ «Дніпропетровський 
завод 

металоконструкцій»

ДП ВО «Південний 
машинобудівний завод 

ім. О. М. Макарова»

ПАТ 

«Дніпропетровський 

агрегатний 

завод» 

ПАТ
«Дніпроважмаш»

та інші підприємства
м. Дніпро та області 



Відділення автотранспорту та будівництва  готує робітничі кадри для 
підприємств галузі будівництва та автотранспорту

ДП ВО «Південний 
машинобудівний завод 

ім. О. М. Макарова»

ТОВ “РУБІКОН – 
МОНОЛІТ”

ТОВ «ЮДК» 

ТОВ"АВТОПРОСТІР"

та інші підприємства
м. Дніпро  та області 



Відділення зв’язку готує робітничі кадри для підприємств
 зв’язку та торгівлі

ДД УДППЗ 
«Укрпошта»

ДФ ПАТ  
«Укртелеком»                  

ТОВ “АЛАН”

АТБ  маркет

та інші підприємства
м. Дніпро  та області 



ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ТА 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 

МОЖЛИВОСТЯМИ НОВОСТВОРЕНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ



ВЕЧІРНЯ ШКОЛА

Створення на базі навчального корпусу (пр. Альпійський, 5) вечірньої школи, 
для осіб, які бажають  отримати загальну середню освіту
Потужність навчального корпусу складає 800 осіб
Вартість проекту 1 млн. грн.



ФАБРИКА СОЦІАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Пропонується проект будівництва фабрики соціального харчування за рахунок 
Інвестора на базі будівлі навчально-виробничих майстерень (загальна площа 
5 814,2 кв. м), які не використовуються у навчально-виробничому процесі.
Очікувальний результат для регіону та навчального закладу:
- створення високотехнологічного виробництва харчової промисловості для 
забезпечення сучасного харчування у закладах освіти, охорони здоров'я, Збройних 
Сил України та ін;
- введення додаткових функцій, щодо підготовки, перепідготовки робітничих 
кадрів для обслуговування фабрик соціального харчування в Україні.

Вартість проекту складає близько 50 млн. євро.



СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

Створення сучасного майданчику з міні-футболу спортивного клубу «Металіст» 
(облаштування штучним покриттям вул. Алтайська, 6-а, Новокодацький 
район). 
Очікувальний результат: залучення молоді до участі в проведенні змагань з 
міні-футболу районного та міського рівня, використання у навчально-
виховному процесі навчальних закладів району.
Вартість проекту може складати 500 тис. грн. 



РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ

Пропонується створення регіонального центру з важкої атлетики з умовами 
проживання за рахунок ТМ «Епіцентр» та сприяння федерації з важкої 
атлетики у Дніпропетровській області на базі спортивного комплексу (вул. 
Алтайська, 6-а) 
Очікувальний результат для регіону та навчального закладу:
після реконструкції спортивний комплекс може бути використаний органами 
місцевого самоврядування, спортивними товариствами та навчальним 
закладом організації тренувального процесу з важкої атлетики, проведення 
змагань високого рівня та підтримки здорового способу життя серед молоді та 
мешканців області.
Вартість проекту 6 млн. грн.



ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО – ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ, 
УЧНІВ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ

Пропонується створення сучасного психолого-реабілітаційного центру на базі 
відремонтованого гуртожитку за рахунок Європейського Фонду
(вул.В.Самодриги, буд.4) для внутрішньо переміщених осіб, звільнених 
військовослужбовців, учнів пільгових категорій, учнів навчального закладу, 
педагогічним працівникам.
Вартість проекту склала 4,5 млн. грн. (реалізовано).



      Пропонується створення сучасного готелю на базі гуртожитку, який не 
використовується у навчально-виховному процесі. Загальна площа 
складає 900 м кв.

      При умові виконання ремонтних робіт навчальний заклад отримає 
сучасний готель де мають мешкати учні та працівники.

      Попередня вартість проекту складає 5 млн. грн. 

ГУРТОЖИТОК (вул. Алтайська, 6а)



КУЛЬТУРНО – СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР

Пропонується створення сучасного культурно-спортивного центру
 (вул. Стартова, 15 , Соборний район)

Адміністративно-господарський  корпус:
- спортивна зала 36.11х17.62 (635 кв. м) з приміщеннями; 
- актова зала 680 кв. м з приміщеннями;
- бібліотека 300 кв. м;
- кабінети, коридори та інші приміщення;
- їдальня 580 кв. м. з 1992 року знаходиться у аварійному стані.

Загальна  площа 3345 кв. м.
При умові виконання необхідних робіт та збереження цільового призначення 

споруда може стати сучасним спортивно-культурним центром м. Дніпропетровська  для 
жителів та закладів, які розташовані на житлових масивах Тополь, Сокіл, Перемога.             
              За попередніми розрахунками для виконання необхідних робіт та придбання 
обладнання необхідно близько 25,0 млн. грн.



      Пропонується створення спортивного комплексу на базі спортивної зали 
відділення автотранспорту та будівництва.

      При умові виконання ремонтних робіт Центр отримає сучасний 
спортивний комплекс, що дасть можливість якісно проводити роботу з 
фізичного виховання учнів, використовувати для проведення 
спортивних змагань серед учнівської молоді міста.

      За попередніми розрахунками вартість проекту складає  800 тис. грн.

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС (вул. Володимира Самодриги, 4)



        Пропонується створення навчально-виробничої майстерні (СТО) на базі будівлі для 
зберігання автомобілів, яка не використовується у навчально-виробничому процесі. Загальна 
площа складає 400 м кв.

        При умові виконання ремонтних робіт, закупівлі та монтажу обладнання заклад отримає 
сучасну майстерню для підготовки и робітників з професій  слюсар з ремонту автомобілів та 
водій категорії «В», «С». Планується надання послуг населенню та юридичним особам.

        Попередня вартість проекту складає 2 млн. грн.

    

СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ



Загальна сума – 17154599 грн.

Структура бюджету  навчального закладу на 2016 рік                                                                                                              



-модернізація системи опалення (на балансі 2 
газові котельні,  1 електрична котельна);
-проведення заходів щодо утеплення будівель;
-проведення відчуження будівель,  які не 
використовуються у навчально-виховному 
процесі;
-збільшення контингенту учнів, слухачів до 
   1500 осіб;
-наповнення бюджету за рахунок виробничої 
діяльності до 10% від загального фонду.

Шляхи підвищення ефективності 
використання бюджетних коштів                                                                                                              



МАЄМО НАДІЮ НА СПІВПРАЦЮ!


