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1. Дніпровський центр професійно-технічної освіти: зміст 

та напрямки роботи 

Дніпровський центр професійно-технічної освіти створений шляхом 

реорганізації п'яти окремих навчальних закладів різних спеціалізацій, 

використовуючи процедуру удосконалення регіональної мережі професійно-

технічних навчальних закладів, розробленою за результатами реалізації пілотного 

проекту Європейського фонду освіти на Дніпропетровщині.  

Навчальний заклад ІІІ рівня атестації, здійснює підготовку кваліфікованих 

робітників з присвоєнням високого рівня кваліфікації. Загальна потужність центра 

складає 1.2 тис. учнівських місць. Потужності використовуються на 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОЛО ПОВНОВАЖЕНЬ 

ДНІПРОВСЬКОГО ЦЕНТРА 
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Стратегічна мета діяльності центра – створення багатопрофільного 

регіонального закладу нового типу.  

Стратегія  передбачає:   

1. Розширення функцій закладу шляхом: 

- розширення ліцензованих професій, необхідних ринку праці міста та регіону; 

- збільшення видів підготовки та ; 

- орієнтації на соціальні функції, спортивно-масову роботу; 

- збільшення кількості замовників кадрів; 

- підвищення атестаційного рівня; 

- входження до Європейського освітнього простору. 

 

2. Багатоканальність фінансування шляхом: 

- збільшення обсягів виробничої діяльності; 

- розвитку госпрозрахункової діяльності; 

- залучення коштів фізичних та юридичних осіб;  

- організації платних педагогічних послуг. 

 

3. Реструктуризація матеріально-технічної бази шляхом: 

- запровадження енергозберігаючих технологій; 

- раціональне використання наявних площ, приміщень; 

- створення нових об’єктів; 

- перерозподіл наявних матеріальних ресурсів раніше існуючих ПТНЗ на базі яких 

створено центр. 

 

 

2. Сучасна концепція створення закладів нового типу –  їх 

багатофункціональність 

В рамках проекту Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та 

принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу 

щодо навчання впродовж життя» визначено вдосконалення освіти в Україні, 

зокрема на входження  вітчизняної профтехосвіти  до європейського освітнього 

простору».  Окремі результати проекту Twinning вже впроваджено у проекти нових 

законів України «Про освіту» та «Про професійну освіту». Зокрема, вже внесено 

норму про створення багатопрофільних центрів професійної освіти, що мають 

готувати спеціалістів водночас за 20-30 професіями, які будуть потрібні на 

сучасному ринку праці. 

У напрямку реформи професійної освіти заплановано, перш за все, пере- 

форматувати професійно-технічні навчальні заклади. Створити регіональні центри 

професійної освіти. З вузькопрофесійних ПТНЗ, якими вони є зараз, створити 

багатопрофільні професійні навчальні заклади нового типу. Нові ж професійні 

центри готуватимуть фахівців усіх без винятку професій та спеціальностей, яких 

потребує конкретний регіон. Таким чином, у своїй підготовці вони можуть 



 

використовувати елемент міждисциплінарності, як у вищих навчальних закладах та 

розвивати творче креативне мислення. 

На тепер робота усіх складових професійно-технічної освіти вимагатиме 

кардинально інших підходів:  

 гнучкості замість сталості,  

 ініціативності  замість очікування,  

 якості замість кількості,  

 орієнтації на результат, а не на виконання плану.  

Вказані пріоритети дають можливість забезпечити якісно новий рівень 

системи підготовки робітників, співпраці з громадськістю, роботодавцями, 

розширюють діапазон запровадження нових форм, нових методик, інновацій у 

навчально-виробничому процесі, змістовно змінюють поняття «професійно- 

технічна освіта», трансформуючи його в професійну освіту та навчання. 

Якщо спробувати визначити основні тенденції розвитку профтехосвіти у 

найбільш успішних країнах, то, незважаючи на їхні суттєві відмінності, спричинені 

політичним устроєм, рівнем добробуту, традиціями, можна прослідкувати наступні 

спільні напрями розвитку: 

 чітка орієнтація на посилення гнучкості та швидкості реагування на потреби 

ринку праці, прискорення процесів децентралізації; 

 посилена увага до національних стандартів якості, орієнтація на навчання 

протягом всього життя; 

 посилення зв’язків між профтехосвітою та роботодавцями; 

 відкритість та партнерство з приватними, державними і недержавними 

підприємствами, підвищення їхньої ролі в підготовці кваліфікованих робітників; 

 багатоканальна система фінансування; 

 інформатизація управління професійною освітою. 

Однак, існує ряд пріоритетів, дотримання яких дозволить професійній 

освіті в Україні наблизитись до тих загальних підходів, які існують в ЄС: 

 розширити управлінські повноваження на регіональному рівні та рівні 

навчального закладу;  

 якісно підвищувати управлінську спроможність керівних кадрів професійно-

технічної освіти; 

 визначити співпрацю з роботодавцями та іншими соціальними партнерами 

пріоритетним напрямом; 

 активізувати роботу над створенням Національної системи кваліфікації, яка б 

сприяла гнучкості реагування на потреби ринку  праці; 

 постійно підвищувати рівень інформатизації та рівень застосування 

інформаційно-комунікативних технологій. 

3. Стратегія модернізації Дніпровського центру  

професійно-технічної освіти 

Питання стратегічного розвитку системи підготовки кваліфікованих кадрів, 

довгострокової стратегії розвитку людських ресурсів в умовах становлення 

інноваційної економіки і формування цивілізованого ринку є найбільш складними 

в силу того, що успішність їх вирішення визначається синергетичною дією 

величезної кількості чинників. Одним з ключових факторів, що визначають 



 

конкурентоспроможність інноваційних систем, виступає висококваліфікована 

робоча сила. Створення ефективної системи професійної освіти, здатної 

забезпечити потреби інноваційного розвитку економіки області необхідними 

кадрами, позначено в якості однієї з пріоритетних завдань концепції розвитку 

освіти. 

Система професійної освіти через свій зміст і принципи взаємодії з 

соціально-економічним середовищем виконує при переході економіки до 

інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку важливу місію, формуючи 

ключові компетенції "інноваційної людини", забезпечуючи тим самим принципово 

нову якість людського ресурсу, і створюючи умови для його подальшої 

капіталізації. 

Проблемна ситуація, що склалася в системі професійної освіти, 

характеризується наступними негативними чинниками: 

 Застарілі моделі управління навчальним процесом, брак сучасних 

управлінських кадрів; 

 Домінування освітніх процесів, орієнтованих на відтворення добре 

відпрацьованих технологій професійної діяльності, що веде до формування і 

закріплення у випускників найменш передових типів інноваційної поведінки 

(запозичення готових технологій, тощо). 

 Відсутність у головних цільових орієнтирах процесів виховання і 

соціалізації, організованих в закладах професійної освіти, ключових для 

інноваційного підприємництва особистісних якостей - мобільності, бажання 

навчатися протягом усього життя, схильності до підприємництва і прийняття 

ризику; 

 Неузгодженість освітніх послуг вимогам до якості та змісту освіти з 

боку ринку праці; 

 Розрив раніше сформованих зв'язків навчальних закладів з 

роботодавцями, відсутність механізмів їх зацікавленої участі в підготовці фахівців; 

 Необхідність формування стратегічних проектів розвитку системи 

професійної освіти на регіональному рівні - приведення змісту та структури 

професійної освіти у відповідність до потреб ринку праці регіону, через розробку 

та впровадження програм модернізації систем професійної освіти. 

В рамках пілотного проекту Європейського фонду освіти «Покращення 

системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адаптації умінь і 

навичок, соціального партнерства й удосконалення використання ресурсів» 

проведено формування зібраної інформації від навчальних закладів професійно-

технічної освіти за визначеними таблицями на основі трьох критеріїв 

удосконалення регіональної мережі ПТНЗ:  

- відповідність випуску ПТНЗ потребам ринку праці;  

- ефективність використання учбових площ і персоналу ПТНЗ;  

- забезпечення більш рівних можливостей доступу 15-19-ти річної молоді до 

ПТНЗ по містам і районам регіону. 

Конкретним способом модернізації регіональної системи професійної освіти 

є нова форма інноваційної діяльності - проект "Модель сучасного закладу 



 

профтехосвіти - відкрита освітня система" на прикладі Дніпровського центру 

професійно-технічної освіти.  
В контексті реалізації вищезазначеного проекту здійснено процедуру 

удосконалення регіональної мережі професійно-технічних навчальних закладів на 

Дніпропетровщині. 

Мета проекту: на базі Дніпровського центру професійно-технічної освіти 

створити  сучасний багатофункціональний професійно-технічний навчальний 

заклад 3 рівня атестації, спрямованого на забезпечення робочими кадрами регіону з 

високими професійними рівнями кваліфікації. 

Місія проекту: цілеспрямоване проектування інноваційної діяльності 

педагогічних кадрів ПТНЗ в умовах відкритої освітньої системи. 

Реалізація означеної місії дозволить здійснити наступні принципові зміни в 

регіональній системі професійної освіти: 
 Узгодженість інтересів роботодавців і системи професійної освіти в 

забезпеченні ринку праці такими робочими кадрами і фахівцями, які здатні 

здійснити реальну модернізацію економіки регіону; 

 Багатопрофільність і варіативність професійної підготовки, що 

забезпечить формування здібностей учнів гнучко перебудовувати напрям і зміст 

своєї професійної діяльності у зв'язку зі зміною технологій або потребами ринку 

праці; 

 Гнучкість і відкритість організаційної структури навчального закладу, 

що дозволить "налаштовувати" регіональну систему професійної освіти відповідно 

до загальносвітових тенденцій та вимог різних груп споживачів; 

 Розширення можливостей у розвитку професійної освіти різних 

форматів державно-приватного партнерства; 

 Відповідність компетенції педагогічних та управлінських кадрів 

навчального закладу сучасним завданням інноваційного розвитку; 

 Зростання престижу в суспільстві затребуваних робітничих професій, 

перспективних, з точки зору інноваційної економіки, спеціальностей професійної 

підготовки. 

На першому етапі реалізації проекту "Модель сучасного закладу 

профтехосвіти - відкрита освітня система"  

- Удосконалено регіональну мережу професійно-технічних навчальних 

закладів на Дніпропетровщині. До  Дніпровського навчально-виробничого центру з 

підготовки та перепідготовки працівників машинобудівної галузі та зв'язку 

приєднано близько розміщений навчальний заклад Дніпровський професійний 

будівельний ліцей, який мав недостатні ресурсні показники та ефективність 

використання. Таким чином розширено галузеві напрямки підготовки кадрів, а 

саме будівельний напрямок. 
-  Позитивно пройдено процедуру атестаційної експертизи на 

встановлення ІІІ атестаційного рівня що дає змогу готувати робітничі кадри 

більш високого рівня кваліфікації, за потребами роботодавців, а також 

можливість інтеграції базисних навчальних планів у системі безперервної 

ступеневої професійної освіти. 



 

Дніпровський навчально-виробничий центр з підготовки та перепідготовки 

працівників машинобудівної галузі та зв'язку (правонаступником якого є 

новостворений Дніпровський центр професійно-технічної освіти) приймав участь у 

пілотному проекті Європейського фонду освіти «Покращення системи професійно-

технічної освіти шляхом прогнозування та адаптації умінь і навичок, соціального 

партнерства й удосконалення використання ресурсів».  

Ключові стратегії модернізації ЦЕНТРУ 

Центр може значно поліпшити виконання своїх функцій по 

задоволенню потреб галузей машинобудування та зв'язку за умови: 

Напрямки модернізації 

Шляхи досягнення мети / 

Перші результати/ 

Загрози  

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА 

Будівлі майстерень та 

адміністративно-побутового 

комплексу (3000м
2
) не використо-

вуються, власна котельня 

нерентабельна.  

Шляхи: Виключення недоцільних витрат, 

які не впливають на реалізацію освітніх 

програм, але збільшують витрати на 

утримання комплексу через зміну їх 

функціонального використання  

Загрози: відсутність державного 

врегулювання проблеми 

Приєднання до Центру сусіднього, 

близького за профілем 

навчального закладу, який зазнав 

труднощів набору учнів і не в змозі 

ефективно використовувати свої 

навчально-виробничі площі 

Результат: збільшення площ Центру за 

рахунок приєднаного закладу дозволило 

орієнтувати навчальні програми на 

потреби галузей і забезпечило надання на 

власних площах тих загальноосвітніх 

послуг, які здійснювались на площах 

збанкрутілого підприємства. 

Впровадження госпрозрахункової 

діяльності при здійсненні 

навчальних програм за 

професіями (видами діяльності), 

які користуються попитом у 

населення для самостійної 

зайнятості, ведення власної справи 

(ремонт приміщень, побутової 

техніки, водіїв таксі) тощо. 

Результат:  

- розроблено плануючу та фінансову 

документацію (кошториси); 

- розгорнуто профорієнтаційну, 

рекламну діяльність; 

- з 01.09.14 р навчання пройшли 61 

особа, економічна ефективність –184 

тисячі гривен 

Загрози: базові підприємства в умовах 

економічної кризи скоротили навчання 

персоналу 

АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВА 

Реконструкція адміністративної 

вертикалі якісного супроводу 

діяльності Центру  
 

 

Результат: розроблено і запроваджено 

якісну вертикаль адмін. супроводу 

діяльності Центру, а саме кожне 

відділення очолюють досвідчені фахівці-

адміністратори, які користуються повагою 

колег і можуть вибудувати стратегічний 



 

розвиток відділення в контексті загальної 

політики навчального закладу, 

максимально залучаючи педагогів та 

матеріально-технічні можливості 

відділення. Такий підхід унеможливлює 

порушення психологічного клімату 

колективу, що на першому етапі 

становлення Центру є дуже важливим. 

(структура Центру додається) 

За основу реконструкції взято вузлову модель, в якій поряд з головним центром 

з'являються проміжні структури, між якими організована мережева взаємодія. 

При гарній організації зв'язків вузлова модель дозволяє оптимізувати витрати і 

організувати ефективне мережеве використання консолідованих освітніх 

ресурсів. 

Налагодження моделі соціального 

партнерства для відтворення 

продуктивних сил держави та 

розуміння громадою того, що 

робітничі кадри це жива економіка 

регіону. 

Шляхи:  
- створення фахових рад галузевого 

спрямування (профільні ПТНЗ, 

роботодавці, представники ДОН, НМЦ 

ПТО, виконавчої влади, державної 

служби зайнятості); 

- підготовка бізнес-пропозицій для 

виконавчої влади щодо включення Центру 

в програми соціально-економічного 

розвитку регіону; 

- здійснення систематичного аналізу 

ринку праці з урахуванням 

демографічних, соціально-економічних 

умов регіону; 

 

Загрози:  

- відсутність в законодавстві 

податкових стимулів інвестування 

роботодавців у підготовку кваліфікованих 

робітників, що негативно впливає на 

процеси співпраці з навчальним закладом; 

- відсутність престижу робітничих 

професій в суспільстві; 

      Необхідно розглядати розвиток соціального партнерства як спосіб 

забезпечення балансу між пропозицією якості професійно-технічної освіти та 

попитом на відповідний кваліфікаційний рівень робітника 

Кластеризація освітнього простору 

на основі принципу економічного 

територіально-галузевого 

угруповання*** 

Шляхи: Вивчення питання організації 

галузевих освітньо-виробничих кластерів. 

 

Загрози: відсутність організації 

державного супроводу цього процесу в 



 

розрізі вивчення, впровадження та 

рекламної кампанії  

*** Кластеризація освітнього простору на основі принципу економічного 

територіально-галузевого угруповання активно використовується за кордоном і 

довела свою ефективність. Кластери формуються за допомогою локалізації на 

певній території міжгалузевих (міжвідомчих) структур, що включають весь 

ланцюжок взаємопов'язаних видів діяльності від виробництва до кінцевого 

продукту та сфери послуг. Кластер являє собою групу взаємопов'язаних 

організацій: закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, 

науково-дослідних інститутів, роботодавців, постачальників устаткування, 

комплектуючих і спеціалізованих послуг та інших організацій, які 

взаємодоповнюють один одного і підсилюють конкурентні переваги окремих 

компаній і кластера в цілому. Як показує досвід розвинених країн, саме в рамках 

кластерів найбільш ефективно вирішуються завдання, пов'язані із забезпеченням 

конкурентоспроможності галузі. 

Виробники та споживачі кадрів відповідного профілю об'єднуються в 

рамках кластерів для співуправління якістю освіти, досягнення збалансованості 

об'ємних параметрів кадрового попиту і пропозиції, сертифікації професійних 

кваліфікацій, тощо. 

Таким чином, кластер виступає як організаційна форма відкритого 

навчального середовища, яка створена в умовах державно-приватного 

партнерства і спільного використання освітнього, виробничого, наукового, 

ресурсного, інфраструктурного, кадрового потенціалу, залучення 

адміністративних ресурсів з метою освоєння нових технологій і підвищення 

конкурентоспроможності виробленої продукції. Кластерна політика 

характеризується тим, що центральне увага приділяється зміцненню мереж 

взаємозв'язків між економічними суб'єктами - учасниками кластеру. 

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА 

Розширення переліку професій 

відповідно до вимог регіонального 

ринку праці галузей; 

Шляхи: вивчення запиту регіонального 

ринку праці, підготовка МТБ та розробка 

ліцензійних матеріалів 

Збільшення кількості учнів, 

слухачів, які навчаються за 

програмами професійної освіти на 

основі договорів з установами 

(організаціями)  

Шляхи: за рахунок розширення переліку 

програм професійної підготовки, 

профілізації підготовки школярів і 

підготовки робітників і спеціалістів 

підприємств міста на основі цільового 

замовлення роботодавців. 

Здійснення безперервної освіти неможливе без індивідуалізації навчання, 

побудови освітніх програм для кожного учня. Це вимагає нових підходів до 

розробки навчальних планів, програм, принципів організації навчального процесу.  

Впровадження дуальної 

підготовки робітничих кадрів** 
         

 

«…Розуміючи проблеми центру, які 

Шляхи:  

- вивчення питання; 

- розробка плануючої документації; 

- укладання угод з підприємствами 

роботодавцями. 



 

торкаються стану навчальної 

матеріально-технічної бази 

майстерень та більш якісної 

професійної підготовки, ми  готові  і 

робимо кроки до створення дуальної 

системи підготовки токарів та 

верстатників широкого профілю на 

базі нашого підприємства.» 
        З виступу заступника генерального 

директора по персоналу ПАТ «Агрегатний 

завод» В. Г. Балюри  

  

 

Результат:  
- укладено угоду з ПАТ «Агрегатний 

завод»  на підготовку кадрів за дуальною 

системою з професії «Токар» та 

«Верстатник широкого профіля»; 

- створено навчально-практичний 

центр 

**Серед усіх підприємств-замовників визначаються «базові» підприємства. На 

їх матеріальній базі проводиться практика учнів навчальних закладів, 

інтегрована з реальним виробничим процесом. Учні, як правило, мають загальну 

середню освіту, тобто це дорослі молоді люди, які повною мірою можуть бути 

задіяні у виробничому процесі. Майстрами виробничого навчання також є 

працівники підприємств, діяльність яких стимулюється доплатами до їх 

заробітної плати за рахунок коштів державного замовлення. Діяльність 

кластерів організована на основі Угоди про співробітництво . Угода передбачає 

стандартні для освітніх кластерів умови: базові підприємства галузі у випадку 

курсової підготовки гарантують працевлаштування випускникам за заявленою 

професією і кваліфікацією, у випадку первинної професійної підготовки надають 

учням оплачувані робочі місця для проходження виробничої практики і мають 

змогу відбору найкращих випускників для подальшого працевлаштування, за 

згодою беруть участь у створенні та оснащенні лабораторій та кабінетів, у 

здійсненні поточного ремонту обладнання та інших об'єктів освітньої 

установи. 

 

Запровадження інтегрованих 

навчальних планів за ступеневою 

системою освіти*** 

Результат:  92%    контингенту учнів 

отримують кваліфікацію з інтегрованих 

професій. 

*** Використання моделі інтегрованого навчального плану має свої переваги у 

порівнянні з моделлю навчального плану з однієї професії. Організація 

навчального процесу за інтегрованими навчальними планами забезпечує: 

1. Підвищення якості підготовки фахівців; випускник, який освоїв професійну 

освітню програму з 2-х, 3-х професій, більш затребуваний роботодавцями. 

2. Скорочення термінів навчання і відповідно – фінансових ресурсів. 

3. Оптимізацію ресурсної складової освіти (кадровий потенціал, матеріально-

технічна база, науково-методичне забезпечення). 

4.  Реалізацію принципу наступності державних освітніх стандартів. 

5. Збереження профільності підготовки фахівців, необхідних для міста і 

регіону. 

Мережева взаємодія ПТНЗ та ВНЗ з реалізації програм скороченого навчання 

дає нові можливості в реалізації системи безперервної освіти. 

Впровадження програм навчання Результат:  за трьома професіями 



 

ІІІ рівня атестації - співпраці з 

центрами зайнятості та 

підприємствами по курсовій 

підготовці і підвищенню 

кваліфікації 

ведеться підготовка робітничих кадрів 

підвищеного розряду. 

 

 

Інтеграція з вищими навчальними 

закладами І і ІІ рівня акредитації з 

метою здійснення безперервного 

навчання.  

Шляхи: створення відкритого освітнього 

середовища за кластерною системою. 

 

Розробка наскрізних робочих навчальних планів приведе до оптимізації 

державних витрат на реалізацію освітніх програм за рахунок виключення 

дублювання навчального матеріалу; 

Введення дистанційної форми 

навчання учнів, слухачів 

Шляхи: 

- вивчення питання та досвіду організації 

ВНЗ; 

- підготовка викладачів, майстрів 

виробничого навчання до такої форми 

роботи; 

- розробка віртуального відкритого 

навчального середовища на платформі 

Moodle; 

- розробка навчально-методичного 

комплексу 

Загрози: врегулювання оплати праці 

педагога при здійсненні дистанційної 

форми навчання 

 

Створення нових форм системи освіти показує, що необхідні організаційно-

економічні механізми носять принципово новий характер по відношенню до 

традиційних ПТНЗ, ефективність функціонування яких насамперед визначається не 

механічним приростом елементів, а глибокою інтеграцією всіх підсистем і процесів 

професійної освіти, спрямованої на органічну взаємодію з ринком праці та 

підприємствами і здатного: 

 Забезпечити учнів знаннями та вміннями, які потрібні на реальному 

виробництві, наблизивши освітній процес до потреб конкретного роботодавця; 

 Гнучко реагувати на потреби в певних професійних навичках, 

удосконалюючи зміст освітніх програм; 

 Суттєво модернізувати матеріальну базу; 



 

 За рахунок серйозних фінансових вкладень підвищити відповідальність 

освітнього закладу і зацікавленість роботодавця до освітнього процесу та учня-

випускника. 

У сукупності це дозволяє більш гнучко впливати на політику в галузі освіти 

на території суб'єкта, оптимізувати освітній простір за рахунок усунення 

надлишкових, дублюючих напрямів підготовки кадрів. Одночасно вирішити 

питання підвищення конкурентоспроможності випускників та їх максимальної 

адаптації до ринку праці. 

Комплекс заходів по даному напрямку на державному рівні виявляє 

вектори розвитку: 

 реструктуризація регіональної мережі бюджетних установ професійної 

освіти на основі концентрації ресурсів в автономних установах як визнаних лідерів 

інноваційної діяльності; 

 забезпечення якості, доступності та конкурентоспроможності 

навчальних закладів професійно-технічної освіти на основі інтеграції освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

 створення інноваційної моделі відкритого освітнього середовища, як 

горизонтально-інтегрованих освітньо - наукових комплексів – кластерів; 

 впровадження результатів інформаційних технологій в управління та 

освітній процес на основі сучасного програмно-методичного забезпечення; 

 розробка та впровадження економічних механізмів підтримки 

роботодавців, механізмів формування Ендавмент-фондів за участю галузевих 

роботодавців, і механізмів освітнього аутсорсингу; 

 розробка та апробація методики розрахунку нормативів субсидування 

державного завдання на надання освітніх послуг юридичним та фізичним особам. 

Методика повинна базуватися на принципах переходу від витратного до 

нормативного методу визначення розміру фінансування закладів професійної 

освіти і включати механізми стимулювання якості освіти; 

 розробка механізму оновлення кадрового складу персоналу системи 

професійної освіти шляхом залучення прогресивних кадрів підприємства з 



 

одночасним створенням інструментарію економічного стимулювання та 

соціального захисту їх інтересів. 

Основними стратегічними напрямами розвитку регіональної освітньої 

мережі є:  

 Розробка/впровадження нових методів взаємодії освітніх закладів 

професійної освіти та соціальних партнерів (регіональних органів влади та 

роботодавців з метою розвитку інноваційної економіки). 

 Подальший розвиток моделей і методів мережевої взаємодії закладів 

професійної освіти на регіональному та міжрегіональному рівнях з метою 

ефективного використання ресурсів та підвищення якості професійної освіти. 

 Розвиток методичної бази неперервної професійної освіти 

(розробка/впровадження програм випереджаючого професійного навчання та 

перепідготовки робітничих кадрів, сучасних освітніх технологій, орієнтованих на 

формування якостей «інноваційної людини»). 

 Формування державно-громадської системи управління змістом та 

результатами професійної освіти. 

Головним очікуваним результатом мережевого проекту має стати 

формування цілісної регіональної мережі, пов'язаних спільними завданнями 

приведення системи професійної освіти у відповідність до вимог ринків праці та 

завданнями соціально-економічного розвитку країни. 

Адміністративна децентралізація передбачає посилення відповідальності за 

навчальний заклад. Керівник ПТНЗ повинен поставити перед собою завдання 

донесення до педагога, як безпосереднього виконавця, необхідності орієнтації на 

потреби споживача. Обслуговуючі функції слід залишити за керівництвом ПТНЗ  і 

загальними службами (адміністрація, приймальна комісія, відділ кадрів тощо). 

Упровадження в ПТНЗ взаємовідносин між роботодавцем та працівником, 

зафіксовані в угодах, повинні отримати програму децентралізації. 

Тільки при взаємовигідних умовах ПТНЗ можуть підготувати, а 

підприємства-замовники кадрів отримати молодих працівників, адаптованих до 



 

виробничого процесу на конкретному устаткуванні, в конкретних трудових 

колективах.  

Саме такою є стратегія реформування професійної освіти в сучасних умовах. 

Оцінка ефективної діяльності професійно-технічного навчального закладу є 

прямим свідченням успішної діяльності всього педагогічного колективу, 

професійного рівня керівника, визначення рейтингового місця навчального закладу 

на ринку освітніх послуг, формування якісної мережі ПТНЗ

Результативність модернізації Дніпровського центру професійно-

технічної освіти 

Модернізований заклад буде: 

 Мати більш високу економічну результативність використання 

бюджетних коштів; 

 Залучати інші фінансові джерела, у тому числі для утримання 

будівель; 

 Інтегрувати зміст навчання з виробничим процесом зацікавлених 

роботодавців, що дасть можливість учням і педагогам отримати сертифікати 

на виконання окремих видів робіт, затребуваних економікою регіону; 

 Забезпечувати підприємства провідних галузей економіки 

необхідними кваліфікованими кадрами, гнучко реагувати на попит ринку 

праці; 

 Використовувати приміщення малоефективного закладу для 

організації навчання кадрів на госпрозрахунковій основі; 

 Розширювати підготовку робітничих кадрів для сфери послуг 

(автотранспорт, торгівля, зв'язок) ніж задовольняти потреби молоді в тому 

числі дівчат; 

 З меншим числом обслуговуючого персоналу для обслуговування та 

утримання невикористаних площ; 

 Мати структуру відділень по п'яти напрямках (машинобудування, 

автотранспорт, зв'язок, торгівля, будівництво); 

 Функціонувати без збільшення бюджетних призначень на навчальні 

цілі; 

 Мати експериментальні педагогічні майданчики Інституту 

профтехосвіти НАПН України по дослідженню системи управління 

навчальним процесом; 



Досягнення, результати роботи: 

2014 рік 

- після вступної компанії Центр увійшов до 100 найбільш  популярних 

професійно-технічних навчальних закладів України; 

- створено навчально-виробничий центр  підготовки фахівців зв’язку та 

інформаційно-комунікаційних технологій;   

2015 рік 

- диплом І ступеня Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2015»; 

- срібна медаль за упровадження ІКТ у навчальну та управлінську діяльність 

на 7 Міжнародному форумі «Інновації в сучасній освіті»; 

- грамота Дніпропетровської облради за високий рівень екологічної освіти 

та виховання учнівської молоді, активну громадянську позицію та з нагоди 

Дня довкілля; 

- грант Представництва Європейського Союзу в Україні на 4,5млн.грн., за 

рахунок якого виконаний капітальний ремонт в приміщенні гуртожитку за 

адресою м.Дніпро, вул.В.Самодриги, 4, де зараз тимчасово проживають 

внутрішньо переміщені особи; 

- реалізовується пілотний проект з ТОВ «Епіцентр К» з підготовки 

кадрового резерву, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

співробітників гіпермаркету на базі Центру; 

- створено сучасний майданчик з міні-футболу спортивного клубу 

«Металіст»; 

- створено центр нових технологій зварювального виробництва, обладнано  

сучасний кабінет спецтехнології для електрогазозварників; 

- створено центр нових технологій з підготовки токарів, обладнано сучасний 

кабінет спецтехнології верстатників широкого профілю.  

2016 рік 
- на сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» навчальний 

заклад визнаний лідером професійно-технічної освіти України та 

удостоєний ГРАН-ПРІ; 

- Грант Проекту “Спеціальна ініціатива “Україна” - “Консультування з 

ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій” GIZ в Україні створено тренінговий 

кабінет; 

- регіональний навчально-практичний центр підготовки фахівців 

будівельної галузі з компанією «Gaz бетон Україна», обладнано сучасний 

кабінет спецтехнології опоряджувальників; 

- учень центру посів ІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності з професії «Електрогазозварник»; 

2017  
- створення центру сучасних будівельних технологій ТзОВ «Снєжка – 

Україна» (підписано угоду). 

- співпраця між Громадською організаціє «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ 

ТОВАРИСТВО «КРІСМАР» та ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-

технічної освіти» 

  



 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР   

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання навчально-практичного центру 

 Проведення короткотермінових курсів підвищення кваліфікації 

спеціалістів будівельних організацій, а також викладачів і майстрів 

виробничого навчання ПТНЗ.  

 Забезпечити проведення професійно-теоретичної підготовки для 

спеціалістів виробництва (в умовах навчального закладу). 

 Забезпечити проведення підвищення кваліфікації для викладачів, майстрів 

виробничого навчання (в умовах підприємства). 

 Відпрацювання окремих елементів професійно-практичної підготовки 

 (виробничого навчання) для учнів Центру, вдосконалення свої вміння.  

 Пропаганда (рекламування) та освоєння не тільки теоретичні засади 

застосування сучасних лакофарбових матеріалів на основі новітніх 

технологій, але й  здобування практики, використовуючи інноваційну 

продукцію Sniezka,  VIDARON, FOVEO TECH. 

 проведення майстер-класів фахівцями компанії «Снєжка-Україна» з 

використанням у ремонтних й оздоблювальних роботах матеріалів Sniezka 

й VIDARON для викладачів й майстрів виробничого навчання 

будівельного профілю; 

 по завершенні навчання учасникам видається сертифікат від виробника. 
 

 

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 



 

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ  

ЦЕНТР  з професії «ТОКАР» 

 

 Робота регіонального навчально-практичного центру токарів на 

початковому етапі повинна бути спрямована на підвищення професійної 

компетенції токарів-універсалів, майстрів виробничого навчання і викладачів із 

спеціальних дисциплін; 

 Організація короткострокових курсів за інноваційними технологіями 

машинобудівної галузі відбувається за попереднім узгодженням між 

керівництвом підприємства-партнера ПАТ «Дніпропетровський агрегатний 

завод» та Дніпропетровським центром професійно-технічної освіти; 

 керівниками груп слухачів є майстри виробничого навчання центру;  

 професійна підготовка та стажування слухачів проводяться відповідно до 

узгодженого робочого навчального плану та програми практики, стажування; 

 проведення майстер-класів з демонстрацією інноваційних технологій і 

сучасної техніки, яка  впроваджується на виробництві ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» за напрямками освоєння сучасних технологій; 

 по завершенні навчання учасникам видається сертифікат 

ПАТ Дніпропетровського агрегатного заводу за напрямками освоєння сучасних 

технологій, або участі у майстер-класах 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ  

ЦЕНТР  «Електрогазозварник» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть діяльності регіонального навчально-практичного центру полягає в 

тому, що в навчальному закладі можуть проходити підвищення кваліфікації з 

професійно-теоретичної підготовки працівники базових підприємств ВАТ 

«ДЗМК ім.І.В.Бабушкіна»,  ДП ВО «Південного машинобудівного заводу 

ім..О.Макарова»,  ВАТ «Дніпроважмаш», а на організованих робочих місцях, в 

цехах заводів може проводитися стажування майстрів професійно-технічних 

навчальних закладів, де ведеться підготовка кваліфікованих робітників за 

професією «Електрогазозварник», «Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичний установках» та професійно-практична підготовка учнів 

навчальних закладів регіону.  

 
 

 

 

 

 

     
 

ДП ВО «Південний машинобудівний завод ім.О.Макарова»                           ВАТ «Дніпроважмаш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ВАТ «Дніпропетровський завод метало- 

                                                                                   конструкцій ім. І. В. Бабушкіна»  

 

Співпраця між Громадською організацією 



 

«УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО «КРІСМАР» та 

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Покращуємо якість підготовки зварювальників 

 

Для реалізації пріоритетів модернізації професійно-технічної освіти на 

загальнодержавному рівні керівники ПТНЗ Дніпропетровщини використовують 

можливості соціальних партнерів, іноземних колег. 

Так директором  Дніпровського центру професійно-технічної освіти  

Стрільцем О.І. підготовлені всі документи для укладання угоди про співпрацю з 

громадською організацією «Українсько-польське товариство Krismar». В рамках 

співпраці визначено конкретні кроки запровадження в навчально-виробничий 

процес підготовки зварювальників нових технологій зварювального 

виробництва, виділення сучасного обладнання польськими колегами. За 

взаємним погодженням планується надавати випускникам направлення на 

роботу у ТОВ «КРІСМАР». 

Кінцевим результатом запровадження проекту є розширення видів 

підготовки зварювальників з поширенням функцій закладу на працюючих на 

виробництві, безробітне населення. 

Переконані, така форма співпраці з зацікавленими сторонами буде сприяти 

ствердженню значимості ПТО у зміцненні економіки держави. 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 



 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 


