- забезпечення державних вимог щодо якості професійно-технічної освіти;
- оптимальний та якісний розвиток мережі ПТНЗ;
- посилення ролі місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та роботодавців у
формуванні робітничого потенціалу області.
Завдання Плану – вдосконалення управління та покращення можливостей щодо професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до потреб ринку праці, а також налагодження взаємовигідних
зв’язків між зацікавленими колами всередині громад та професійно-технічними навчальними закладами.
Основні завдання:
1.Створення нової моделі управління освітою регіону.
2. Оптимальне впорядкування мережі професійно-технічних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку
робітничих кадрів та молодших спеціалістів відповідно до потреб регіонального ринку праці.
3. Забезпечення умов для випереджувального розвитку професійної освіти області та створення нових типів
професійно-технічних навчальних закладів, що здійснюватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів відповідно до потреб регіонального ринку праці та загальнодержавних
потреб.
4. Забезпечення рівного доступу громадян до здобуття професійної освіти, підвищення робітничої кваліфікації,
перепідготовки, вдосконалення механізму профільного навчання учнів старшої школи на базі професійно-технічних
навчальних закладів.
5. Оновлення змісту професійної освіти, забезпечення державних вимог щодо її якості та обсягу на рівні сучасних
досягнень науки, техніки, технологій та передового досвіду.
6. Зміцнення та модернізація навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів за активної
участі роботодавців.
Реалізація заходів Плану сприятиме налагодженню соціального партнерства, створенню більш потужної матеріальнотехнічної бази ПТНЗ для підвищення привабливості та розширення переліку робітничих професій, збільшенню контингенту
учнів, впровадженню сучасного менеджменту в управлінні навчальними закладами, розвитку творчого педагогічного
потенціалу, забезпеченню якісної підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів відповідно до вимог ринку
праці.

№
з/
п

Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1

2

І.

Створення нової
системи
управління
професійнотехнічною
освітою

Перелік заходів Плану

Строк виконання заходу

Виконавці

Очікуваний
результат

7

8

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
3

1.1. Створити за участю
представників
місцевих
органів виконавчої влади та
органів
місцевого
самоврядування, навчальних
закладів та установ ПТО,
об’єднань
роботодавців,
науковців,
громадських
організацій:
галузеві фахові ради з
найбільш
важливих
для
економіки регіону напрямків
підготовки.
1.2. Модернізувати систему
соціального
партнерства,
спрямовану на:
- сприяння у вирішенні питань
ресурсного та фінансового
забезпечення
програм
подальшого розвитку ПТНЗ;
- упровадження дуальної
форми підготовки робітничих
кадрів з професій;
працевлаштування
випускників
ПТНЗ
у
відповідності до договірних
зобов’язань;

4

5

6

Управління
освіти, науки та
молоді
облдержадмініст
рації, Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Волинський
обласний центр
зайнятості
+

+

+

+

+

+

Місцеві органи
виконавчої влади
та органи
місцевого
самоврядування
управління
освіти, науки та
молоді
облдержадмініст
рації, Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Волинський

- зміцнення матеріальнотехнічної бази ПТНЗ, що
знаходяться
на
території
громади.
1.3. Розробити та запровадити
критерії ефективної діяльності
ПТНЗ щодо забезпечення
якості освіти.

ІІ. Упорядкування
мережі
професійнотехнічних
навчальних
закладів

2.1.
Створити
Центри
забезпечення належної якості
професійної
освіти
за
галузевим спрямуванням з
урахуванням
наявної
матеріально-технічної бази,
кадрового забезпечення та
територіального розміщення
існуючих ПТНЗ:
сільськогосподарського
виробництва на базі:
- Колківського ВПУ,
- Володимир-Волинського
ВПУ,

+

+

+

+

+

+

обласний центр
зайнятості,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Управління
освіти, науки та
молоді
облдержадмініст
рації, Навчальнометодичний
центр
професійнотехнічної освіти
у Волинській
області
Місцеві органи Підвищення
виконавчої влади
якості
та органи
професійної
місцевого
освіти
самоврядування
управління
освіти, науки та
молоді
облдержадмініст
рації, Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Волинський
обласний центр

- ПТУ № 27 м. Берестечка;
- легкої промисловості на
базі Луцького центру ПТО;
-деревообробного
виробництва
на
базі
Маневицького професійного
ліцею;
- промисловості (загальні
професії електротехнічного
виробництва) на базі:

ДПТНЗ «Луцьке ВПУ»;

Ковельського
професійного ліцею;

ДПТНЗ
«КаміньКаширське ВПУ»;
- будівництва на базі ДПТНЗ
«Луцьке ВПУ будівництва та
архітектури».
2.2.
Надати
статус
регіонального
центру
професійної освіти ДПТНЗ
«Луцьке ВПУ будівництва та
архітектури».
2.3. Розробити та запровадити
систему
багатоканального
фінансування та забезпечити
виконання планових заходів з
питань модернізації створених
центрів.

зайнятості,
професійнотехнічні
навчальні
заклади

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

2.4. Здійснити об’єднання
ПТНЗ
із
урахуванням
напрямів
та
обсягів
підготовки, їх відповідності
кваліфікаційним
запитам
регіонального ринку праці та
забезпечення конституційного
права
громадян
на
професійно-технічну освіту:

- ПТУ №5 м. Ковеля;
- Ковельський професійний
ліцей
- ПТУ №11
м. Нововолинська;
- Нововолинське ВПУ
- Володимир-Волинське
ВПУ;
- Оваднівський професійний
ліцей;
- Локачинська філія
Оваднівського професійного
ліцею
- Ковельський
центр
професійно-технічної освіти;
- ПТУ №22 смт Луків

Управління
освіти, науки та
молоді
облдержадмініст
рації, місцеві
органи
виконавчої влади
та органи
місцевого
самоврядування

+

+

+

+

Відповідність
мережі
професійнотехнічних
навчальних
закладів
запитам
регіонального
ринку праці.
Скорочення
мережі до 14
професійнотехнічних
навчальних
закладів

ІІІ. Розроблення
впровадження
механізму
формування
регіонального
замовлення

і

Колківське
вище
професійне училище;
Маневицький
професійний ліцей.
2.5. Оптимізувати обсяги
підготовки робітничих кадрів
у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
шляхом
виокремлення
в
окремий
ПТНЗ
або
припинення
підготовки
робітничих
кадрів
з
ліцензованих професій за
регіональним замовленням.
3.1. Збалансувати ринок праці
та ринок освітніх послуг
шляхом
проведення
моніторингу
регіональних
потреб у робітничих кадрах із
урахуванням динамічних змін
на
ринку
праці
та
європейських
критеріїв
ефективної
професійної
підготовки.

+

+

+

+

+

+

+

+

Структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
міськвиконкоми,
управління
освіти, науки та
молоді
облдержадмініст
рації, Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Волинський
обласний центр
зайнятості,
професійнотехнічні

Новий
механізм
формування
регіонального
замовлення

3.2. Здійснювати систематичний моніторинг ринку
праці
з
урахування
демографічних
та
економічних умов регіону.

+

3.3.
Розширити
перелік
надання освітніх послуг ПТНЗ
в
питаннях
підготовки,
перепідготовки та підвищення
кваліфікації
фахівців
відповідно до вимог ринку
праці (ліцензування нових
професій, дуальна, очнозаочна
форми навчання,
підготовка на замовлення
юридичних та фізичних осіб).

ІV. Оновлення
змісту
професійно-

4.1. Здійснювати підготовку,
перепідготовку та підвищення
кваліфікації учасників АТО,

+

+

+

+

+

+

+

+

навчальні
заклади
Структурні
Прогнозуванпідрозділи
ня розвитку
облдержадмініст ринку праці
рації, Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Волинський
обласний центр
зайнятості
Управління
Підвищення
освіти, науки та
рівня та
молоді
якості
облдержадмініст
надання
рації,
освітніх
професійнопослуг,
технічні
збільшення
навчальні
надходжень
заклади
до
спеціального
фонду
бюджету
професійнотехнічних
навчальних
закладів
Структурні
підрозділи
обласної

Підготовка,
перепідготовка та

технічної освіти

безробітних та внутрішньо
переміщених осіб.

4.2. Забезпечити розвиток
допрофесійного навчання в
структурі професійної освіти з
урахуванням
перспектив,
визначених проектами законів
України «Про освіту» та «Про
професійну
освіту»;
запровадити нові підходи до
організації
навчання
впродовж
життя
для
дорослого населення.

+

+

державної
адміністрації,
міськвиконкоми,
управління
освіти, науки та
молоді
облдержадміністрації,
Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Волинський
обласний центр
зайнятості,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
міськвиконкоми,
управління
освіти, науки та
молоді
облдержадміністрації,
Волинське
об’єднання

підвищення
кваліфікації
учасників
АТО,
безробітних
та
внутрішньо
переміщених
осіб за
індивідуальн
ими планами,
дистанційною
формою
навчання

Підвищення
рівня та
якості
професійнотехнічного
навчання

4.3 Створити інформаційне
освітнє
середовище
професійно-технічних
навчальних закладів.

4.4.
Спільно
із
підприємствами-замовниками
робітничих кадрів розглянути
питання
щодо
розінтегрування
окремих
професій будівельного та
машинобудівного профілів з
метою
підвищення
професійного
рівня
випускників ПТНЗ.

+

+

+

+

+

+

організацій
роботодавців,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Управління
Розробка
освіти, науки та електронних
молоді
бібліотек
облдержадміністрації,
Навчальнометодичний
центр
професійнотехнічної освіти
у Волинській
області,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Управління
Задоволення
освіти, науки та
потреб
молоді
роботодавців
облдержадмініст
у
рації, Волинське кваліфіковаоб’єднання
них
організацій
робітниках
роботодавців,
Навчальнометодичний

4.5. Залучати інвестиційні
фонди, гранти, можливості
міжнародних проектів, кошти
соціальних
проектів
для
оновлення
матеріальнотехнічної бази навчальних
закладів профтехосвіти
з
метою забезпечення якості
професійної освіти.

4.6.
Сприяти
реалізації
проектів
Європейського
Союзу та інших Міжнародних
проектів:

+

+

+

+

центр
професійнотехнічної освіти
у Волинській
області,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Структурні
Удосконален
підрозділи
-ня
обласної
навчальнодержавної
матеріальної
адміністрації,
бази
міськвиконкоми, професійноуправління
технічних
освіти, науки та навчальних
молоді
закладів
облдержадміністрації,
Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Структурні
Покращення
підрозділи
системи
обласної
підготовки
державної
робітничих

- проекту ЄС «Покращення
системи підготовки кадрів для
потреб
економіки
Волинського субрегіону»;
Українсько-польського
проекту «Ініціативна молодь
на ринку праці – підвищення
якості
професійного
та
підприємницького навчання в
українських навчальних
закладах з використанням
методів моделювання»;
Німецько-українського
проекту «Партнерство у сфері
професійної освіти в Україні»;
Українсько-естонського
проекту «Досвід Естонії на
підтримку
реформам
професійної освіти в Україні,
Волинська область»;

+

+

+

+

+

+

- інші проекти.

4.7.
Оновлювати
зміст
професійно-технічної освіти
шляхом впровадження та
участі в розробці Державних
стандартів
професійнотехнічної освіти з професій
(ДСПТО).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

адміністрації,
міськвиконкоми,
управління
освіти, науки та
молоді
облдержадміністрації,
Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Волинський
обласний центр
зайнятості,
Навчальнометодичний
центр
професійнотехнічної освіти
у Волинській
області,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Управління
освіти, науки та
молоді
облдержадмініст
рації, Волинське
об’єднання
організацій

кадрів

Розробка та
впровадження нових
ДСПТО

4.8. Організовувати обласні та
забезпечити
участь
у
Всеукраїнських
конкурсах
інноваційних технологій у
сфері
професійно-технічної
освіти.

+

+

+

+

Організовувати

+

+

+

+

4.9.

роботодавців,
Навчальнометодичний
центр
професійнотехнічної освіти
у Волинській
області,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Управління
освіти, науки та
молоді
облдержадмініст
рації, Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Навчальнометодичний
центр
професійнотехнічної освіти
у Волинській
області,
професійнотехнічні
навчальні
заклади
Навчально-

стажування
педагогічних
працівників на базі створених
навчально-практичних центів
та
підприємств,
які
використовують прогресивні
виробничі технології.

V. Впровадження
ефективних
програм
професійної
орієнтації,
популяризація
професійнотехнічної освіти

5.1. Удосконалити
план
заходів
із
відновлення
престижності
робітничих
професій, яким передбачити:
- інформування громадян
області з питань особливостей
престижних
професій
підприємств регіону через
засоби масової інформації;
- організацію та проведення
обласних
та
участь
у
Всеукраїнських
конкурсах
фахової майстерності учнів з
професій;
проведення
виставокярмарок робітничих професій.
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методичний
центр
професійнотехнічної освіти
у Волинській
області,
професійнотехнічні
навчальні
заклади,
Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців
Управління
освіти, науки та
молоді
облдержадміністрації,
Волинське
об’єднання
організацій
роботодавців,
Навчальнометодичний
центр
професійнотехнічної освіти
у Волинській
області,
професійнотехнічні

Підвищення
престижності
робітничих
професій

5.2.
Створити
Центри
професійної кар’єри на базі
професійно-технічних
навчальних закладів.
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навчальні
заклади
Управління
Створення
освіти, науки та
Центрів
молоді
кар’єри в
облдержадміністр професійноації, Волинське
технічних
об’єднання
навчальних
організацій
закладах
роботодавців,
Волинський
обласний центр
зайнятості,
Навчальнометодичний центр
професійнотехнічної освіти у
Волинській
області,
професійнотехнічні навчальні
заклади

