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Хлопці,  звісно,  не  чули.  Момент  для  них  був  украй 
відповідальним:  вони  мали  продемонструвати,  чого 
навчилися за рік участі в українсько-швейцарському 

проекті  «Державно-приватне  партнерство  для  поліпшен-
ня  санітарно-технічної  освіти  в  Україні»,  і  «не  осороми-
ти»  свій  навчальний  заклад.  За  змаганнями,  які  тран-
слювали  онлайн,  стежили  і  в  їхніх  училищах,  і  в  інших 
закладах  професійно-технічної  освіти  в  Україні.  Найкра-
ще  впоралися  із  завданням  вихованці  Одеського  центру 
професійно-технічної  освіти  Андрій Кудрявцев  і  Володи-
мир Махмудов.  Але  й  учні  Чернігівського  професійно-
го  ліцею  залізничного  транспорту  та  Броварського  про-
фесійного  ліцею,  за  висновком  журі,  також  зробили  усе 
швидко,  якісно  і  кваліфіковано.

У  конкурсі  взяли  участь  учні  й  перші  випускники  шес-
ти  ПТНЗ  із  Броварів,  Дніпра,  Одеси,  Полтави,  Сарн  і  Чер-

нігова,  на  базі  яких  створено  сучасні  навчально-практичні 
центри.  Цього  року  ці  навчальні  заклади  випускають  пер-
ших  136  дипломованих  сантехніків  нового  зразка. 

Директор  Одеського  центру  професійно-технічної  освіти 
Сергій Черненко, привітавши своїх вихованців, розповів «ОУ», 
що багато років набрати абітурієнтів у групи сантехніків було 
неабиякою  проблемою.  А  цьогоріч  у  день  відкритих  дверей  у 
центрі спостерігався справжній аншлаг: одесити зацікавилися 
новою  «філософією»  цього  фаху,  красивим  виглядом  учнів  і, 
основне,  можливостями,  які  він  надає.

Центрів, де готуватимуть кадри з цієї та інших дефіцитних 
спеціальностей, щороку більшає. Як розповів начальник від-
ділу  взаємодії  з  соціальними  партнерами  та  виробництвом 
департаменту професійної освіти МОН Сергій Коваленко, у 
2016  році  уряд  виділив  50  мільйонів  на  створення  навчаль-
но-практичних центрів за трьома професіями: «Монтажник 
сантехнічного  устаткування»,  «Тракторист-машиніст  сіль-
ськогосподарського  виробництва»,  «Швачка.  Кравець.  За-
крійник».  Ці  НПЦ  створено  у  кожному  регіоні,  і  9  з  них 
уже  розпочали  роботу.  2017-го  уряд  знову  виділяє  50  міль-
йонів  для  створення  таких  центрів. 

Нині,  до  речі,  фахівці  шести  центрів-першопрохідців  ді-
ляться  з  колегами  досвідом  –  як  краще  все  облаштувати, 
яке  обладнання  закуповувати. 

Також  у  рамках  проекту  розроблено  державний  стан-
дарт  на  компетентнісній  основі,  нові  навчальні  програми  і 
посібники,  які  розміщені  на  сайтах  в  електронному  варі-
анті.  Й  новачки  вже  можуть  не  витрачати  на  це  кошти,  а 
брати  і  користуватися  в  навчальному  процесі.
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САНТЕХНІКИ: АНШЛАГ І АПЛОДИСМЕНТИ
…Учні професійно-технічних навчальних закладів з Одеси, 
Броварів і Чернігова зосереджено виконували конкурсне завдання: 
монтували інсталяцію та водовідведення, встановлювали 
підвісний унітаз. Десятки глядачів, які прийшли до Міжнародного 
виставкового центру в Києві подивитися на змагання майбутніх 
монтажників санітарно-технічних систем та устаткування, 
із цікавістю спостерігали за новітніми технологіями. Час від часу 
хтось із гостей запитував у майстрів виробничого навчання: 
а що то за матеріал і чому кнопок зливу над унітазом 
дві? Але майстрам було не до сантехнічного «лікбезу» – 
вони напружено спостерігали за роботою вихованців, намагаючись 
підказати: закручуй міцніше, перевір кріплення тощо. 
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