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КОЛЕГІЇ  ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

 ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

31травня 2018 року                                                                     Протокол №  2

Про  хід  виконання  рішення
№ 1 колегії Департаменту освіти і
науки  Хмельницької  обласної
державної  адміністрації  від
31 березня  2017 року  Протокол
№ 2  «Про  стан  підготовки
кваліфікованих  робітників  з
опоряджувальних  професій  у
професійно-технічних  навчальних
закладах області»

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  заступника  директора  –
начальника  управління  професійної  освіти  та  ресурсного  забезпечення
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Харчук А.М. про виконання
рішення  березневої  2017 року  колегії Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької  обласної  державної  адміністрації  «Про  стан  підготовки
кваліфікованих  робітників  з  опоряджувальних  професій  у  професійно-
технічних  навчальних  закладах  області»,  колегія  відзначає  ряд  позитивних
зрушень в  системі  роботи закладів  професійної  (професійно-технічної)  освіти
області  щодо  забезпечення  виконання  завдань,  визначених  колегією
Департаменту.

Керівники  закладів  професійної  (професійно-технічної)  освіти  у  своїй
діяльності  керуються  законодавчими  актами  Президента  України,  Кабінету
Міністрів  України,  Верховної  Ради  України,  нормативними  документами
Міністерства освіти і  науки України, розпорядженнями і  дорученнями голови
обласної державної адміністрації в галузі освіти.

За  результатами  засідання  регіональної  ради  професійної  освіти
(стейкхолдерів)  прийнято рішення щодо затвердження прогнозних показників
обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів для закладів
професійної  (професійно-технічної)  освіти  в  кількості  3960 осіб,  зокрема
390 осіб для підготовки кваліфікованих робітників з опоряджувальних професій.

 У 2017/2018 навчальному році заклади професійної (професійно-технічної)
освіти області працювали над впровадженням дуальної форми навчання, що дає
можливість  створювати умови для якісної  підготовки конкурентоспроможних



робітничих  кадрів,  здатних  задовольнити  вимоги  регіональних  та
загальнодержавного ринків праці.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 23.06.2017
№ 916 «Про впровадження елементів  дуальної  форми навчання у  професійну
підготовку  кваліфікованих  робітників»  на  базі  ДНЗ  «Хмельницький  центр
професійно-технічної  освіти  сфери  послуг»  здійснюється  підготовка
кваліфікованих  робітників  з  професії  «Швачка»  та  укладено  угоди  з  5
підприємствами області по впровадженню елементів дуального форми навчання
за зазначеною професією.

У  2018/2019  навчальному  році  у  18  закладах  професійної  (професійно-
технічної)  освіти  здійснюватиметься  професійна  підготовка  кваліфікованих
робітників з впровадженням елементів дуальної форми навчання.

Проводиться  системна  робота  щодо  формування  оптимальної  мережі
закладів  професійної  (професійно-технічної)  освіти  області,  орієнтованих  на
підготовку робітників високого рівня кваліфікації з професій і спеціальностей
відповідно  до  потреб  економіки  держави  та  регіонального  ринку  праці  та
здійснюються підготовчі заходи щодо оптимізації мережі закладів професійної
(професійно-технічної)  освіти  області  шляхом  приєднання  малопотужних
закладів до більш потужних. 

Інженерно-педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-
технічної) освіти проводилась профорієнтаційна робота в школах Хмельницької
області, щодо популяризації робітничих професій та залучення шкільної молоді
до навчання. У літній період проводилась широка інформаційно-роз’яснювальна
робота  в  засобах  масової  інформації  щодо  можливості  здобуття  учнями
професій.

Заклади  професійної  (професійно-технічної)  освіти  області  прийняли
активну участь в профорієнтаційному інтерактивному заході «Подорож в світ
професій», організованому Обласним центром зайнятості.

Також, в закладах освіти проводяться «Тижні професій», під час яких учні
демонструють свою професійну майстерність, знання з обраної професії.

У  закладах  професійно  (професійно-технічної)  освіти  розширено  перелік
опоряджувальних професій, з яких здійснюється підготовка учнів відповідно до
потреб регіонального ринку праці. 

З  метою  впровадження  компетентнісного  підходу  навчання  молоді  та
дорослого населення з першого вересня 2018 року розпочнеться навчання учнів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій «Лицювальник-
плиточник», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Штукатур» за новими
стандартами розробленими на модульно-компетентнісній основі.

З  метою  опанування  сучасних  виробничих  технологій  та  матеріалів  у
будівництві  планується  відкриття  у  2018  році  навчально-практичних центрів:
виробничої компанії «Снєжка» – на базі Вищого професійного училища №4 м.
Хмельницького,  «Хенкель-Баутехнік»  (Україна)  –  на  базі  ДНЗ  «Подільський
центр професійно-технічної освіти».

В  закладах  професійної  (професійно-технічної)  освіти  області  проведена
робота щодо оснащення навчальних кабінетів і майстерень з опоряджувальних
професій  сучасною  комп’ютерною  технікою  і  мультимедійними  засобами
навчання. 

Педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної)
освіти  проводилась  профорієнтаційна  робота  в  школах  Хмельницької  області



щодо  популяризації  робітничих  професій  та  залучення  шкільної  молоді  до
навчання  у  закладах  закладів  професійної  (професійно-технічної)  освіти  та
широка інформаційно-роз’яснювальна робота в засобах масової інформації щодо
можливості здобуття учнями будівельних професій.

На сайтах та в соціальних мережах постійно висвітлюються події з життя
учнівського  та  педагогічного  колективів,  профорієнтаційних  заходів,  що
проводяться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Також, виготовлено та розповсюджено значну кількість профорієнтаційних
матеріалів (оголошення, буклети тощо).

Враховуючи  зазначене  та  з  метою  здійснення  подальших  кроків  по
підготовці  кваліфікованих  робітників  з  опоряджувальних  професій  закладах
професійної (професійно-технічної) освіти області 

колегія ухвалює:
1. Інформацію про хід виконання рішення № 1 колегії Департаменту освіти

і  науки  Хмельницької  обласної  державної  адміністрації  від  31 березня
2017 року  Протокол  № 2  «Про  стан  підготовки  кваліфікованих  робітників  з
опоряджувальних  професій  у  професійно-технічних  навчальних  закладах
області» взяти до відома та врахування у роботі.

2.  Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької  облдержадміністрації
продовжити:

2.1.  Координувати  роботу  керівників  закладів  професійної  (професійно-
технічної)  освіти  області  щодо  реалізації  законодавчих  актів  Президента
України,  Кабінету  Міністрів  України,  Верховної  Ради  України,  нормативних
документів  Міністерства  освіти  і  науки  України,  розпоряджень  і  доручень
голови обласної державної адміністрації в галузі освіти.

Постійно
2.2.  Аналізувати  потребу  у  кваліфікованих  кадрах  для  забезпечення

пропозицій ринку праці області, в т.ч. для підготовки кваліфікованих робітників
з опоряджувальних професій.

Постійно
2.3. Вживати заходів щодо приведення мережі професійно-технічних нав-

чальних  закладів  у  відповідність  до  регіональної  потреби  у  кваліфікованих
робітниках,  забезпечити  оновлення  змісту  професійно-технічної  освіти,  вико-
ристання  прогресивних  форм  і  методів  навчання,  новітніх  виробничих  і  пе-
дагогічних технологій.

Постійно
3.  Науково-методичному  центру  професійно-технічної  освіти  та

підвищення  кваліфікації  інженерно-педагогічних  працівників  у  Хмельницькій
області (Шевчук Л.І.), керівникам закладів професійної (професійно-технічної)
освіти області:

3.1.  Активізувати  налагодження  ефективного  соціального  партнерства  з
питань оновлення змісту професійної освіти, зміцнення навчально-матеріальної
бази,  використання  новітніх  виробничих  технологій,  опрацювання  та
впровадження дуальної системи, компетентнісного підходу й ефективних форм
навчання молоді та дорослого населення.

Постійно
3.2.  Продовжити  роботу  щодо  систематичного  підвищення  рівня

професійно-педагогічної  компетентності  педагогів  відповідно до інноваційних



педагогічних та виробничих технологій.
Постійно

3.3.  Вживати  заходи  щодо  оснащення  кабінетів  і  майстерень  сучасною
комп’ютерною технікою та інформаційно-комунікаційними і мультимедійними
засобами навчання.

Постійно
3.4.  Застосовувати нові підходи до проведення профорієнтаційної роботи

серед  учнівської  молоді  та  дорослого  населення  з  метою  набуття  ними
будівельних кваліфікацій.

Постійно
4. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Голова колегії                     О. Фасоля


