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КОНЦЕПЦІЯ, КРИТЕРІЇ і 

ДОРОЖНЯ КАРТА ДЛЯ 
ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДОСКОНАЛОСТІ



ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ
це не окремий тип закладу професійної освіти, а статус закладу, що
підтверджує його спроможність забезпечити надання інноваційних
функцій та послуг, які відповідають якісним та кількісним критеріям
престижної професійної освіти



ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ

Створює позитивний імідж професійної освіти

Є каталізатором розвитку системи П(ПТ)О і відповідних галузей економіки регіону і країни 

Є відкритим для всіх категорій клієнтів

Пропонує різні та гнучкі форми навчання

Здійснює оцінку та визнання кваліфікацій

HUB нових знань та методик

Активно співпрацює зі стейкхолдерами



КЛАСТЕРНО-ГАЛУЗЕВИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ЦПД

Найбільш оптимальним є поєднання 2-3 галузевих спрямувань з 
одного чи різних кластерів, що мають 

• економічні взаємозв’язки та взаємозалежність, 

• доповнюють та сприяють розвитку один одного, 

• забезпечують мобільність на ринку праці здобувачів професійних 
кваліфікацій, сприяють їх працевлаштуванню та самозайнятості. 



КЛАСТЕРНО-ГАЛУЗЕВИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ЦПД

Сільське господарство

Перероблення, виробництво та консервування с/г продукції

Промисловість та машинобудування

Будівництво та комунальне господарство

Транспорт та зв’язок

Легка промисловість

Сфера побутового та ресторанного обслуговування 



СОЛІДАРНЕ ФІНАНСУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЦПД

Кошти ЄС 
і країн-

партнерів 

Кошти 
громад

• Базова інфраструктура

• Обладнання 

• Соціальна інфраструктура

• Благоустрій території



ВАРТІСТЬ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ

Обсяг технічної допомоги на Компонент 3 становить 36 млн євро

(21 млн євро – країни ЄС, 15 млн євро – грант Німеччини)

• 5-7 млн євро (150 – 210 млн грн) - будівельні роботи і закупівля –
налагодження технологічного обладнання

• 15-30 млн грн з коштів обласного бюджету - благоустрій території 
та створення (реконструкція) об’єктів соціальної інфраструктури 
(їдалень, гуртожитків) 



СТАРТ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Порядок та критерії 
відбору проектів 
щодо створення 

центрів професійної 
досконалості (наказ 

МОН) 

Визначення складу 
Конкурсної комісії з 

відбору

Навчальний 
семінар з 

написання 
проектних заявок

Оголошення 
подання заявок



ПРОПОЗИЦІЇ ДО СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
• Міністерства освіти і науки, 

• Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

• Міністерства фінансів, 

• Міністерства соціальної політики, 

• Спільного представницького органу сторони 
роботодавців на національному рівні,

• Спільного представницького органу репрезентативних 
всеукраїнських об’єднань профспілок на 
національному рівні, 

• Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Українська асоціація районних та 
обласних рад, 

• Представництва Європейського Союзу в Україні та 

• міжнародні експерти. 

Комісія з 
відбору 

проектів –
представники: 



ЕТАПИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Визначення 
регіонів на 

підставі поданих 
заявок

Складання 
попереднього 

списку закладів –
претендентів 

(short list)

Оцінка 
запропонованих 

проектів 
технічними 
експертами

Фінальний 
відбір закладів



КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ

Регіональна складова:

Економічний розвиток регіону

Демографічна ситуація та ринок праці

Регіональна система П(ПТ)О

Попередні проекту з розвитку системи П(ПТ)О

Співпраця зі стейкхолдерами



КРИТЕРІЇ

Інституційна 
складова:

Опис 
закладу 

Роль 
закладу в 

економічно
му розвитку 

регіону

Роль 
закладу у 
системі 
П(ПТ)О

Зв’язок з 
ринком 
праці та 

співпраця з 
роботодав-

цями

Досвід 
роботи з 
різними 

цільовими 
групами

Досвід 
інноваційної 
діяльності та 

участі у 
проектах 
розвитку

Імідж та 
просування 

закладу, 
заходи з 

професійної 
орієнтації
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


