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Ухвалення Стратегії розвитку професійно-

технічної освіти на період до 2023 року  

Документ визначає 4 головні цілі реформи сфери: 

 створення ефективної системи управління та 

фінансування; 

 забезпечення відповідності змісту та якості 

профтехосвіти потребам ринку праці; 

 розвиток державно-приватного партнерства; 

 популяризація професійно-технічної освіти. 

За кожним із завдань, визначених Стратегією, закріплені чіткі 

індикатори виконання. Окрім Міністерства освіти і науки України, 

до реалізації завдань залучені обласні державні адміністрації, 

міністерства, Національна академія педагогічних наук, Інститут 

професійних кваліфікацій та громадські організації. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №130/2021 

«Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

Документ має на меті сприяння модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до 

потреб ринку праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну 

та доступну професійну (професійно-технічну) освіту, а також створення умов для формування й розвитку 

актуальних професійних компетентностей людини для її успішної професійної діяльності та самореалізації. 

Зокрема, цим Указом утворена Рада з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як 

консультативно-дорадчий орган при Президентові України та затверджене Положення про неї. 

Указом  Кабінету Міністрів України доручено: 
1) забезпечити розроблення та затвердити до 1 вересня 2021 р. державну цільову програму розвитку професійної (професійно-
технічної) освіти на період до 2027 р., спрямовану на модернізацію системи П(ПТ)О, передбачивши, зокрема заходи щодо: 
 удосконалення системи професійної (професійно-технічної) освіти України; 
 запровадження удосконаленої моделі фінансування діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 
 оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти; 
 запровадження ефективних механізмів забезпечення проходження здобувачами освіти виробничого навчання, виробничої практики; 
 оновлення програм підвищення кваліфікації для викладачів, педагогів професійного навчання, майстрів виробничого навчання; 
 підвищення престижності праці педагогічних працівників закладів освіти, запровадження мотиваційних фінансових інструментів 

оплати їх праці; 
2) опрацювати питання щодо: 
 підвищення розміру стипендіального забезпечення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 
 передачі в установленому порядку державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у комунальну власність; 
 врегулювання в установленому порядку питання створення та діяльності наглядових (піклувальних) рад у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти; 
 сприяння реалізації міжнародних проектів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. 



ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 

 Відповідно до статті 22, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 9 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1002 «Про 

затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-

технічної) освіти», з метою координації діяльності професійної (професійно-технічної) 

освіти, зокрема щодо формування та  реалізації регіональної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти області, розпорядженням Голови обласної 

державної адміністрації № 53 від 28 січня 2020 року затверджено  склад регіональної 

ради професійної (професійно-технічної) освіти та положення про регіональну раду 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

 Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації № 304 від 12 квітня                     

2021 року  внесені зміни до розпорядження Голови обласної державної адміністрації  

від 28 січня 2020 року № 53 «Про створення регіональної ради професійної 

(професійно-технічної) освіти» та затверджено оновлений склад регіональної ради 

професійної (професійно-технічної) освіти.  



Заходи з реалізації програми «EU4Skills: кращі  

навички для сучасної України» у 2020-2021 роках 

Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації     
№ 90 від 11 лютого 2021 року затверджено Стратегічний 

план розвитку системи  професійної (професійно-
технічної)  освіти Вінницької області до 2027 року 

  Між Вінницької обласною державною адміністрацією та  Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ підписано  меморандум 
про взаєморозуміння. 

  Запроваджено навчання в партнерстві з Microsoft Ukraine для представників 
навчально-методичних центрів та закладів профтехосвіти з використання 
новітнього програмного забезпечення. 

  Розпочато проведення онлайн-курсів (у форматі вебінарів) серед викладачів 
закладів профтехосвіти щодо підвищення цифрових компетентностей. 

  Розпочато модернізацію вебсайтів закладів, які є учасниками програми. 
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Пілотний проєкт щодо фінансування професійно-

технічної освіти з обласного бюджету 

       В 2020 році  на виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 5 липня                  

2020 року № 94-р «Про реалізацію пілотного 

проекту щодо фінансування професійної 

(професійно-технічної) освіти» Вінницька 

область приймає участь у пілотному проєкті 

щодо фінансування професійної  (професійно-

технічної) освіти.  

       З 1 вересня 2020 року  8 закладів 

професійної  (професійно-технічної) освіти     

м. Вінниці фінансуються з обласного бюджету 

та за рахунок освітньої  субвенції Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади. 
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 створено 2 НПЦ на базі ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» із професії 

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», ДНЗ «Вище професійне училище 

№7 м. Вінниці із професій «Електрозварник ручного зварювання»; «Електрозварник»; 

 дооснащено 1 НПЦ на базі Вищого художнього професійно-технічного училища №5 м. Вінниці із 

професій «Столяр будівельний»; «Виробник художніх виробів з дерева»; «Верстатник 

деревообробних верстатів».       

Створення/дооснащення  навчально-практичних центрів  

галузевого спрямування  на  базі  закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області у 2020 році 

Загальна вартість на створення навчально-практичних центрів становить - 3685,8 тис. грн., із них:                         

2525,4 тис. грн. - субвенція державного бюджету, 1160,4 тис. грн. - кошти спеціальних фондів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та кошти фонду ім. Ебергарда Шьока (Баден-Баден, Німеччина). 



Створення навчально-практичних центрів сучасної 

професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році 

Загальний обсяг фінансування на створення у 2021 році навчально-практичних центрів, 

відповідно до поданих закладами професійної (професійно-технічної) освіти області 

пропозицій, становить 5244,35 тис. гривень. У розрізі джерел та обсягів фінансувань: 

 Кошти державного бюджету - 3574,1 тис. гривень. 

 Кошти спеціальних фондів закладів професійної (професійно-технічної) освіти -                  

1470,0 тис. гривень. 

 Кошти інвесторів - 200,25 тис. гривень. 

Управлінням освіти та науки Департаменту гуманітарної політики обласної державної 
адміністрації надіслано до комісії Міністерства освіти і науки України  

заявки 5-ти ЗП(ПТ)О області  для включення до переліку закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення/дооснащення  

навчально-практичних центрів 
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STEM-лабораторія 

У рамках програми Міністерства освіти і науки України 

«Оснащення навчальних кабінетів і STEM-лабораторій 

у 2020 році» ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне                 

вище професійне училище» отримав обладнання                   

для STEM-лабораторії, вартість якого - 1 551 300 грн.   

У лабораторії закладу освіти встановлено обладнання нового 

освітнього простору для різних видів діяльності: інтерактивна 

панель, 3D принтери, 3D сканер, 3D ручки, 14 ноутбуків, 

цифровий фрезерувальний верстат, цифровий лазерний 

верстат, фото-відео студія, комплекти для моделювання, 

вишивальна машинка, окуляри віртуальної реальності. 
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Міжнародна діяльність 

Розпочато реалізацію соціального проєкту з покращення санітарно-побутових умов для учнів вищого художнього  

професійно-технічного училища №5 м. Вінниці. У 2021 році заплановано заміну санітарних систем і мережі водогону в 

гуртожитку та встановлення душових кабін. Роботи будуть виконуватись учнями системи професійної освіти Швейцарії та 

учнями училища. На даний час триває розробка проєкту виконання робіт. Матеріали та обладнання надає компанія GEBERIT. 

Фонд ім. Ебергарда Шьока (Баден-Баден, Німеччина)  

  3 грудня 2020 року відбулося підписання додаткових угод між  Фондом ім. Е. Шьока, Вінницькою обласною радою, Департаментом 

освіти  і науки облдержадміністрації  та вищим художнім професійно-технічним училищем №5 м. Вінниці про продовження співпраці 

з модернізації професійної освіти на базі ВХПТУ №5 м. Вінниці.  Згідно укладених угод співпрацю з підготовки кваліфікованих 

робітників по професіях «реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» та «столяр будівельний, виробник художніх виробів з 

дерева» продовжено на три роки. 

  Протягом 2020 року за рахунок коштів Фонду ім. Е. Шьока  ВХПТУ №5 м. Вінниці придбано обладнання для столярів і малярів на 

суму 826000 грн., матеріали для навчальних цілей  на суму 463000 грн., проведено енергосанацію майстерні на суму 275000 грн., 

надано   благодійну допомогу на організацію дистанційного навчання і протидію COVID на суму 19150 грн.  

  Фондом ім. Е. Шьока заплановано  розширення діяльності щодо модернізації професійної освіти через впровадження проєкту в галузі 

сільського господарства. У 2021 році заплановано підписання угоди про співпрацю між ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр 

професійно-технічної освіти» та Фондом на підготовку кваліфікованих робітників за професією «садовод; плодоовочівник». У процесі 

реалізації проєкту планується встановлення (будівництво) тепличного комплексу.  

Швейцарська компанія GEBERIT  



Дуальна форма здобуття освіти 

На сьогодні: 

професій  26 

12 ЗП(ПТ)О 

198 роботодавців 

Положення про дуальну форму здобуття профосвіти дозволило чітко розмежувати права та 

обов'язки ключових стейкхолдерів процесу: роботодавця, адміністрації закладу та учня. 

Для того, щоб кожен із них краще знав про можливості дуальної освіти, МОН підготувало 

серію роз'яснень, які містять покроковий опис кожного етапу співпраці - від пошуку 

партнера для організації дуальної освіти до випускного оцінювання учня. 

В липні 2020 року між ДПТНЗ «Козятинське 

міжрегіональне вище професійне училище з/т» та ТОВ 

«АКВ Українське каолінове товариство»  підписано  

два двосторонні договори про  впровадження елементів 

дуальної форми навчання  у підготовці кваліфікованих 

кадрів з професії «Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та 

блокування» та договір про стажування педагогічних 

працівників закладу освіти на базі ТОВ.  

 ПАТ «Українська залізниця» регіональна філія «Південно-

західна залізниця»; 

 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство»; 

 КБМП «БМУ-2»; 

 ПрАТ «Володарка» м. Вінниця; 

 ПрАТ «Барський машинобудівний завод»; 

 Жмеринський вагоноремонтний завод «ЕКСПРЕС»; 

 ПРАТ «Вінницький завод «МАЯК»; 

 ЗАТ ПК «Поділля»; 

 Вінницьке обласне лісогосподарське підприємство;  

 СП «Агромаш» та інші. 

Провідні роботодавці-партнери 

Визначено порядок застосування дуальної форми здобуття освіти у профтехах 
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Участь здобувачів освіти ЗП(ПТ)О області у Всеукраїнських 

конкурсах фахової майстерності з робітничих професій 

30 здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти України стали 
призерами фінального етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності та 

отримуватимуть стипендію Президента України у розмірі 1420 гривень 

Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О Вінницької області вибороли  
4 призових місця у 5 номінаціях і здобули 1 місце у державі за кількістю призерів 

 1 місце у Конкурсі з професії «Машиніст тепловоза», кваліфікація «Помічник 

машиніста тепловоза» виборов Панасюк Віталій, здобувач освіти ДПТНЗ 

«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту». 

 6 місце у Конкурсі з професії «Перукар» виборола Шевчук Оксана, здобувачка освіти 

ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти». 

 6 місце у Конкурсі з професії «Штукатур» виборов Смик Владислав, здобувач освіти 

Вищого художнього професійного училища №5 м. Вінниці. 

 6 місце у Конкурсі з професії «Верстатник широкого профілю» виборов Зух Валентин, 

здобувач освіти ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці». 



Пріоритетні напрямки роботи на 2021 рік 

 Реалізація спільного проєкту Міністерства освіти і науки та Європейського 

Союзу  - «Програма EU4Skills: Кращі навички для сучасної України». 

 Реалізація Стратегічного плану розвитку системи професійної (професійно-

технічної) освіти Вінницької області до 2027 року. 

 Реалізація Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників                        

на 2021-2027 роки. 

 Реалізація пілотного проекту щодо фінансування професійної (професійно-

технічної) освіти - фінансування закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти розташованих на території  м. Вінниці з обласного бюджету. 

 Створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування на базі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

 Передача закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної 

власності  до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Вінницької області. 

 Впровадження у навчально-виробничий процес  дуальної форми навчання. 

 Розвиток міжнародного співробітництва у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. 
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Дякую за увагу! 

 


