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Комунальне підприємство «УчбовоКомунальне підприємство «Учбово--курсовий комбінат» курсовий комбінат» 
засновано на комунальній власності територіальної громади засновано на комунальній власності територіальної громади 
міста Києва в 1998 році та  безпосередньо підпорядковується міста Києва в 1998 році та  безпосередньо підпорядковується міста Києва в 1998 році та  безпосередньо підпорядковується міста Києва в 1998 році та  безпосередньо підпорядковується 

Київській міській державній адміністрації.Київській міській державній адміністрації.
Підприємство  створено з метою забезпечення 

безперебійного підвищення кваліфікації робітників  безперебійного підвищення кваліфікації робітників, 
спеціалістів та службовців, підтримки їх  високого 
професійного рівня, своєчасної підготовки до нових 

ф ійфункцій.
Учбовий комбінат готує  фахівців, спеціалістів, а також 

робітничі професії пов’язанні з ремонтом та будівництвом 
доріг, мостів та  водіїв дорожньої техніки.



Предметом діяльності підприємства є: Предметом діяльності підприємства є: 
- підвищення  кваліфікації  та перепідготовка робітничих 
кадрів, спеціалістів та службовців;

б  б  ф ій   і   - забезпечення поглиблення професійних знань, умінь за 
спеціальністю, одержання нової кваліфікації, нової 
спеціальності на основі набутої у навчально-виховному закладі 
і досвіду практичної роботи;у р р ;
- здійснення навчання робітників, спеціалістів та службовців 
іншим підприємствам та організаціям на основі договорів.



 ОсновніОсновні напрямки напрямки розвиткурозвитку підприємствапідприємства::

- урізноманітнення пропозиції освітніх послуг;

- здійснення широкого впровадження гнучких траєкторій

здобування освіти та нових технологій навчання; 

- формування еліти високопрофесіональних робітників, 

спеціалістів та службовців;

- постійне підвищення кваліфікації працівників Учбово-

курсового комбінату



 СтратегічнийСтратегічний план план розвиткурозвитку підприємствапідприємства на на 

середньостроковусередньострокову перспективу:перспективу:середньостроковусередньострокову перспективу:перспективу:

- залучення достатнього матеріального забезпечення

підприємства;

- розвиток освітньої діяльності підприємства;р р ;

- розвиток підприємницького напряму діяльності

підприємства.



ПропозиціїПропозиції щодощодо залученнязалучення інвестиційінвестицій для для 
розвиткурозвитку УчбовоУчбово--курсового курсового комбінатукомбінату::
•участь у грантових конкурсах; 
• надання допоміжних додаткових послуг у сфері
освіти, консультативних, організаційних, рекламних

й ймаркентингових та інформаційно-консультаційних
послуг юридичним і фізичним особам у сфері освіти.



ПершочерговіПершочергові завданнязавдання: : 
- збереження та розвиток динамічної ступеневої системи
підготовки фахівців  яка за освітніми та кваліфікаційнимипідготовки фахівців, яка за освітніми та кваліфікаційними
рівнями, формами і термінами навчання, джерелами
фінансування задовольняла б інтереси особи та потреби 
кожної людини і держави загалом;
- відкриття нових спеціальностей, розробка сучасних
освітніх програм відповідно до стандартів освіти на основі
компетентностей, визначених за участі зацікавлених сторін –
студентів  випускників  роботодавців  науково-педагогічнихстудентів, випускників, роботодавців, науково педагогічних
працівників; 
- розширення переваг практико-орієнтованого навчання
шляхом упровадження сендвіч-курсів, дуальної освіти (ІТ-
освіта),
- розробка навчальних планів на основі компетентнісного та 
кредитного підходів до освітнього процесу (з точки зору
структури й змісту програми  форми і методів організаціїструктури й змісту програми, форми і методів організації
освітнього процесу); 
-розвиток системи дистанційного навчання на основі
розширення доступу до якісної освіти особам з особливими

і і ійосвітніми потребами та залучення дистанційних платформ 
для формування освітніх програм відкритого навчання; 



ОчікуванийОчікуваний результат:результат:

- Випускник Учбово-курсового комбінату здатний творчоу ур у р

мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому

інформаційному просторі, приймати нестандартні

рішення, вчитися й розвиватися протягом усього життя. 

- Мобільний та працевлаштований, привабливий та 

конкуренто-спроможний, впізнаваний та ідентифікований

випускник у вітчизняному, європейському й світовому

просторі. 





УспіхУспіх приходитьприходить додо тихтих, , 
хтохто рухаєтьсярухається впередвпередхтохто рухаєтьсярухається впередвперед

НароднаНародна мудрістьмудрість


