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Європейський
стандарт

«Освіта України»

…Переступаєте поріг
Чернігівського професійного
ліцею залізничного транспорту і...
опиняєтесь у Швейцарії.
У лабораторії нового
Міжрегіонального навчальнопрактичного центру з підготовки
монтажників санітарно-технічних
систем і устаткування, відкритого
на базі цього закладу,
встановлено найкраще європейське
обладнання – саме із цієї країни.
Це не просто завтрашній –
післязавтрашній день.

У

лабораторії сім модулів
(зокрема, «Водовідведення», «Опалення» тощо). За
кілька років учні спеціальності
«Монтажник санітарно-технічних систем» навчаться працювати з усіма цими складними і,
на перший погляд, малозрозумілими пристроями. Важливо,
що й нинішні робітники цієї
сфери можуть не тільки тужливо чекати того часу, коли молоді й прогресивні випускники
потіснять їх на ринку праці, –
у центрі радо приймуть на курси з підвищення кваліфікації
усіх тих, хто захоче навчатися.
Міжрегіональний навчальнопрактичний центр у Чернігові – один із шести, які в новому навчальному році почнуть
готувати кваліфіковані робітничі кадри з гостродефіцитної спеціальності на новому обладнанні
у Київській, Рівненській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Він відкритий у рамках спільного українсько-швейцарського освітнього проекту «Державно-приватне
партнерство
для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні». Проект
стартував у грудні 2014 року і
триватиме до 2018-го, на його
реалізацію виділяється майже півмільйона швейцарських
франків. Фінансують – Швейцарська агенція розвитку і співробітництва та компанія «Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ».

30 секунд  – і готово
Першокурсник Сергій Оси
пенко біля одного з модулів
лабораторії демонструє «валізку»
майстра-монтажника
(слово «сантехнік» в училищі
не вживають). Каже: «Уявіть,
що вам необхідно поставити лічильник. Вимикати воду
на весь день і нарізати різьбу
«болгаркою» вже не потрібно.
Це – вчорашній день! Майстер приходить зі спеціальним
інструментом і швидко робить
усе необхідне. А трубу можна
з’єднати ось так (демонструє гідравлічний прес і «новеньке»

Сантехніки... по-швейцарськи
нероз’ємне з’єднання. – Авт.):
30 секунд – і все готово. Універсального наповнення «валізки», звісно, немає. Інструмент
обирається під певні задачі з
установки, ремонту чи демонтажу обладнання.
Кожен модуль у лабораторії
представлений окремим робочим місцем. У модулі монтажу сантехнічного обладнання,

скажімо, в гіпсокартонних стінах зі зворотного боку видно,
як кріпляться комунікації.
Усе обладнання діє, підведено воду, тепло. Але маленький
секрет: біля кранів ванної кімнати, наприклад, цеглинки не
вмуровані в стіну, а легко виймаються. Усе продумано: учні
у процесі навчання демонтуватимуть обладнання, вчитимуться його складати і потім – знову встановлюватимуть.

Підручники – до осені
– Плануємо вдень навчати
учнів, а ввечері – допомагати підвищувати кваліфікацію
сантехнікам зі стажем, – розповідає майстер виробничого
навчання Максим Пеховка. –
Після закінчення курсів вони
отримають сертифікат державного зразка.
Запитую у Максима, яким,
на його думку, має бути сучасний сантехнік. І, найважливіше, що повинен уміти?
– Монтажник сантехнічних
систем у Європі – це розумна, ерудована людина з високим рівнем кваліфікації, –

відповідає майстер. – Думаю,
і в нас він дуже скоро буде
саме таким. Тим більше, що
нові технології (наприклад,
«Розумний будинок») потребують і практичних навичок,
і комп’ютерних знань. Власник житла зможе на відстані,
за допомогою комп’ютера чи
мобільного телефону регулювати температуру опалення, рівень збереження енергії тощо.
Тому монтажник – одна з професій майбутнього, яка спри
ятиме підвищенню рівня життя людей.

ріали, створені на основі нашого досвіду роботи.
Учасники проекту вже можуть ознайомитися з електронними версіями книжок.
Згодом їх обіцяють запропонувати всім навчальним закладам
України.

Від недобору  –
до конкурсу
Ще рік тому професію сантехніка випускники шкіл вважали нецікавою і непрестижною.
Нічого дивного: в училищах
вони бачили застаріле облад-

ного ліцею Микола Ладан каже:
нова структура готова до відкриття на 90 відсотків. Залишилося закупити меблі до навчальних кабінетів тощо. До речі, у
Броварському професійному ліцеї на спеціальності «Монтажник санітарно-технічних систем
та устаткування» здобуває освіту одна дівчина. За словами директора, ще у приймальній комісії вона запевнила, що навчатися
разом із хлопцями – для неї не
проблема. Та й переконати її обрати іншу професію, наприклад
кухаря, тоді не вдалося.
Серед цілей проекту –
створення інклюзивних груп
навчання. Вони створені в
Одеському центрі професійно-технічної освіти та Полтавському вищому міжрегіональному професійному училищі
імені Героя Радянського Союзу С. Бірюзова. В останньому,
до речі, спеціальність слюсарясантехніка опановує ціла група
учнів з вадами слуху.

Хочеш змін? Дій!
Виконавець проекту – Ресурсний центр ГУРТ. Упродовж
двадцяти років ця громадська
організація реалізовує спільні
проекти з міжнародним бізнесом, урядами різних країн,
зокрема європейських і Сполучених Штатів Америки. Натомість досвід упровадження
проекту державно-приватного
партнерства для ГУРТу є першим. Його директор Богдан
Маслич розповідає, що відкриття навчально-практичних
центрів з підготовки монтажників санітарно-технічних систем у регіонах – подія аж ніяк
не місцевого значення.
– Цей проект свідчить про
комплексний підхід до реформування, від розробки нового
державного стандарту з професії «Монтажник санітарнотехнічних систем і устаткування» до навчання майстрів
і учнів, – каже пан Богдан. –
Люди не базікають про реформи, а здійснюють їх.
Світлана ГАЛАТА, «Освіта України»,
Київ – Чернігів – Київ.
Фото Лесі Харченко

На стенді в лабораторії –
нові підручники. Матеріали з
чотирьох модулів уже готові,
ще три будуть закінчені й на
друковані до першого вересня.
Також чекають друку навчальні посібники для майстрів виробничого навчання.
– Разом з викладачами навчальних закладів, у яких будуть відкриті такі центри, ми
брали участь у розробці нових підручників, – додає
Максим Пеховка. – Основою для створення навчальної літератури стали сучасні
швейцарські видання, український переклад яких здійснили у перекладацькому бюро.
Ці тексти, до речі, були надані компанією Geberit. Також
до підручників увійшли мате-

нання і підручники, які «застрягли» у минулому тисячолітті. Та й готували цих
фахівців дуже небагато.
Нині у Чернігівському професійному ліцеї на цю спеціальність очікують чималий
конкурс. Директор училища
В’ячеслав Зеленський розповідає «Освіті України», що вже
розроблено навчальний план і
програми за модульною системою. Викладачі й майстри виробничого навчання пройшли
стажування, зокрема – і за
кордоном. Ще один тренінг
для координаторів навчальнопрактичних центрів відбудеться у вересні в Києві.
Восени такий центр відкриють і в Київській області. Директор Броварського професій-

