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Закон України Про фахову передвищу освіту провідними

принципами визначає:

- сприяння сталому розвитку суспільства (а, отже, й розвитку

економіки регіонів з урахуванням їх особливостей);

- створення умов для здобуття освіти протягом життя.

Реалізація принципу «Освіта впродовж життя» обумовлена Статею 7

Закону: «Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі …

професійної (професійно-технічної) освіти»…

Ст.7. п.3. «Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого

бакалавра на основі професійної (професійно-технічної) освіти…

визначається з урахуванням раніше здобутих результатів навчання».

Це положення сприяє скороченню терміну навчання випускників

ЗП(ПТ)О для здобуття ОКР «Молодший бакалавр» за спорідненою

спеціальністю.

Спільні основоположні завдання професійної та 

фахової освіти



Кабінет Міністрів України, Розпорядженням від 10 червня 2020 р.

№656-р «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо

формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку

фахівців та робітничих кадрів» визначив графік затвердження

регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Регіональний замовник – ОДА.

Виконавці регіонального замовлення – ЗП(ПТ)О, ЗФПО та вищої

освіти, з якими укладено контракт на підготовку фахівців та

робітничих кадрів за регіональним замовленням.

Визначення потреби в кадрах на регіональному 

ринку праці 



- Дані регіональних центрів зайнятості щодо потреб економіки

області у кваліфікованих кадрах;

- Результати дослідження «Туринський процес – регіональний

рівень» (емпіричне оцінювання прогресу ПТО за участю

широкого кола заінтерисованих сторін);

- Здійснений збір показників діяльності ЗФПО та ЗП(ПТ)О за

підтримки програми ЄС EU4Skills з метою підготовки

регіональних оглядів систем професійної освіти, розробки

інтерактивних інструментів візуалізації даних, підготовки

рекомендацій МОН України для ОДА щодо функціювання

ЗП(ПТ)О та ЗФПО у регіоні.

Джерела збору даних



У 23 ЗП(ПТ)О Хмельницької області підготовка

здійснюється зі 127 робітничихпрофесій.

Зі 59 професій є можливість продовження навчання

випускників ЗП(ПТ)О у ЗФПО за спорідненими

спеціальностями.

У Хмельницькій області кваліфіковані кадри за ОКР

«фаховий молодший бакалавр» готують 21 ЗФПО та 4

ЗП(ПТ)О для 16 галузей економіки із 42 спеціальностей.

4 ЗФПО здійснюють підготовку кваліфікованих

робітників.

Фактичні дані



На регіональному рівні організовано роботу науково-

методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. З

2015 року до складу ради запрошено голову ради

директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Трішкіну Ніну

Іванівну, директора Хмельницького торгівельно-

економічного коледжу КНТЕУ, канд. пед. наук, доцента

(нині - викладач коледжу).

Це сприяло налагодженню комунікації та консолідації

зусиль у підготовці кваліфікованих кадрів для потреб

економіки, обміну кращим досвідом щодо впровадження

інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

Шляхи взаємодії ЗП(ПТ)О та ЗФПО



Обговорено та прийняті рішення з проблем, які є

важливими для ЗП(ПТ)О та ЗФПО:

- Стан та проблеми організації ступеневої професійної освіти;

- Роль соціального партнерства у забезпечення якісної підготовки

фахівців відповідно до потреб ринку праці;

- Організація навчально-виробничого процесу в умовах

виробництва;

- Забезпечення якості загальноосвітньої підготовки у системі

професійної освіти;

- Організація виховної роботи у закладі професійної освіти.

- Упровадження сучасних педагогічних і виробничих технологій в

освітній процес;

- Результативність системи профорієнтаційної роботи в закладах

професійної освіти області;

- Робота психологічної служби щодо здійснення психологічного

супроводу та соціально-педагогічного патронажу.

Питання, що розглядались на засіданнях 

науково-методичної ради 



Науково-практичні конференції за 

участю педагогічного персоналу ЗФПО
• Всеукраїнська інтернет-конференція «Методичні засади

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

системи професійної освіти» (20.01.2016р.);

• Всеукраїнська веб-конференція «Інноваційна

особистість педагога закладу професійної освіти –

запорука якості підготовки сучасного робітника:

методичний аспект» (26.11.2018р.);

• Науково-практична конференція «Готельно-ресторанний

сервіс та регіональна кухня Поділля» ;

• Публікації у науково-методичному віснику «Професійна

освіта»;

• Проходження педагогами ЗФПО КПК при НМЦ ПТО ПК

у Хмельницькій області;

• Схвалення до поширення в ЗП(ПТ)О навчальної

літератури, розробок, створених педагогами закладів.



Спільна робота щодо виявлення та підтримки 

обдарованої молоді

• Подільський відкритий конкурс науково-технічних

робіт учнів та студентів «Енергоефективність у

промисловості, сільському, міському та

домашньому господарстві»;

• Фаховий конкурс за ініціативи та підтримки

Подільської гільдії кулінарів «Кращий кухар-юніор

Поділля».

Результати співпраці

Щорічно 10-12% випускників ЗП(ПТ)О вступає на

навчання до ВНЗ. У 2019р. до ЗФПО на навчання

поступило 199 випускників ЗП(ПТ)О, а у ВНЗ – 74

особи.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


