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 2016-2017 

Децентралізація ПОН в Україні: поштовх до дій. Підготовка «зеленої книги» як основи для дискусії та
спроможностей, необхідних для побудови привабливої і досконалої системи ПОН в Україні.

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/1B1E7FCCA73C09F4C12581B60043CB00_VET%20decentral
isation%20Ukraine%20Green%20Paper.pdf

- Варіант створення центрів професійної досконалості та інновацій: 
оптимізація/раціоналізація мережі закладів ПОН, автономізація закладів, державно-приватне партнерство (далі –

ДПП) у професійній освіті.

 2017

Залучення регіональних рад професійної освіти: кейс України
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/201810/Activating%20regional%20VET%20councils%20in%
20Ukraine.pdf

 2018-2019

Підвищення ефективності мережі закладів ПОН – заснування Центрів професійної досконалості та
інновацій ПОН в Україні: ключові аспекти та можливі рішення для сприяння знайомству із найкращими
управлінськими практиками і діалогу задля реформування української системи ПОН (програмний документ
затверджено 7 листопада 2018 року).

Кабінетні дослідження (початок роботи) (+) Обговорення у групах (6 областей) (+) інтерв’ю та майстер-класи 
загальнонаціонального рівня (+) Збір статистичних даних щодо 25 областей (додатки): 7 соціально-

економічних вимірів розбито за 43 індикаторами регіонального розвитку (+) практики 24 країн ЄС та інших 
країн світу (10 деталізованих) з метою запуску  інституційних механізмів для заснування та підтримки центрів 

професійної досконалості та інновацій ПОН.

Співпраця ЄФО та українських партнерів для планування 
системних реформ ПОН на основі реформи управління та 

фінансування (2016-2019) 

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/1B1E7FCCA73C09F4C12581B60043CB00_VET decentralisation Ukraine Green Paper.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-10/Activating regional VET councils in Ukraine.pdf


Програмний документ щодо створення Центрів 
професійної досконалості та інновацій ПОН в Україні

(загальних огляд):
Поглиблення обізнаності задля покращення 

управлінських рішень
1. Вступ і методологія

Огляд системи ПОН в Україні (стан мережі ПОН, управління, фінансування).
 Тенденції в різних регіонах України (картографування).

2.    Запропоновані рішення для запуску програми створення центрів професійної
досконалості та інновацій ПОН в Україні:

 Обґрунтування: контекст впровадження програми та інші фактори ( IV індустріальна 
революція, регіональні соціально-економічні стратегії; «промислові пакти»; пріоритети 
бюджетного фінансування, раціоналізація/оптимізація мережі ПОН тощо) 

 Характеристики: визначення, цілі, функції/завдання.
 Юридичний статус: управління та фінансування; засновники, правління, керівництво.
 Конкурс-відбір регіонів та закладів ПОН (структурні процедури, критерії).
 Інші практичні питання. 

3.    Інші питання: загальні та щодо окремих аспектів
 Партнерство, фінансування, управління, моніторинг та оцінка, забезпечення якості
 Форми власності: державна, комунальна, приватна, корпоративна.
 Можливі моделі створення (реорганізація, злиття/закриття, придбання, заснування) або 

надання статусу (надання статусу вже існуючим установам, групі установ чи кластеризація на 
основі угоди)

 Приклади потреб для розвитку спроможностей та бюджет/очікувані фінансові 
потреби.

4. Висновки та додаткові рекомендації щодо програми. 

5. Додатки (міжнародні практики та картки даних за регіонами)



Заклади ПОН зосереджено переважно у промислових центрах із розвиненою інфраструктурою 
(наприклад, Дніпропетровська, Львівська області). Станом на 2017 рік, із загальної кількості ПТНЗ – 756

закладів, 58 (7.7%) та 59 (7.8%) відповідно були розташовані в цих двох областях. Загальна кількість 
закладів у 10 областях більша, аніж середній показник по країні. (~30 ПТНЗ на область).

У Закарпатській та Чернівецькій – майже удвічі менша.

Картографування мережі українських 
закладів професійної освіти:

демографічний аспект, обсяг, галузі (2017)



Особливості розподілу за галузями: 
% ПТНЗ на область (2017)

REGION 
 

SECTORS 
 

NACE 

Kirovograd A (23.1%) G (10.5%)    

 

A –  Agriculture, forestry 
and fishing 

B –  Mining and quarrying 

C –  Manufacturing  

D –  Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply  

E –  Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities  

F –  Construction  

G –  Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and 
motorcycles  

L –  Real estate activities  

M –  Professional, scientific 
and technical activities 

Mykolaiv A (20.3%) G (10.8%)   

Kherson A (16.9%) G (10.8%)   

Vinnytsya A (13.4%) G (10.5%)   

Odesa  A (12.7%) G (12.2%)   

Poltava A (12.5%) G (11.5%)   

Cherkasy A (11.9%) G (10.8%)   

Khmelnytsky A (9.7%) G (8.8%)   

Lugansk A (7.7%) G (5.1%)   

Ternopil A (8.4%) G (6.5% B, C, D, E (5.9%) 

Chernivtsi A (8.4%) G (8.2%)   

Kyiv city G (23.6%) M (12.6) L (7.4%) 

Dnipropetrovsk G (18.6%) A (8.9%) B, C, D, E (7.5%) 

Kharkiv G (17.1%) B, C, D, E (9.5%) C (8.5%) 

Kyiv G (15.4%) B, C, D, E (8.5%)   

Zaporizhzhya G (15.1%) A (10.9%)   

Lviv G (12.7%) B, C, D, E (6.9%)   

Volyn G (11.1%) A (7.0%)   

Chernihiv G (11.0%) A (9.9%)   

Sumy G (10.9%) A (9.1%)   

Ivano-Frankivsk G (10.6%) F (5.6%)   

Donetsk G (10.0%) B, C, D, E (5.0%) A (4.7%) 

Rivne G (9.6%) A (5.7%)   

Zhytomyr G (8.7%) B, C, D, E (8.6%)    

Zakarpattya G (8.5%) A (7.7%)   

 

Заклади галузей КДЄС* «A» та «G» переважають у регіонах. Заклади галузі КДЄС «M» розташовані 
переважно у Києві. Дані про підприємницьку діяльність та інвестиції капіталу у регіони також потрібно 

враховувати у рішеннях щодо певних галузей, для оцінки дисбалансу між різними областями та
розбудови мереж стратегічної співпраці роботодавців.

*Класифікація видів економічної діяльності ЄС
*

А – Сільське господарство, 
лісівництво та риболовля
В – Видобувна галузь
С – Промисловість
D – Електрика, газ, парове 
опалення та кондиціонування 
повітря
E – Водопостачання, 
каналізація, управління 
відходами та очисні роботи
F - Будівництво
G – Оптова і роздрібна 
торгівля, ремонт авто- і 
мототранспорту
L – Торгівля нерухомістю
M – Професійна, наукова і 
технічна діяльність

Кіровоградська
Миколаївська
Херсонська
Вінницька
Одеська
Полтавська
Черкаська
Хмельницька
Луганська
Тернопільська
Чернівецька
місто Київ
Дніпропетровська
Харківська
Київська
Запорізька
Львівська
Волинська
Чернігівська
Сумська
Івано-франківська
Донецька
Рівненська
Житомирська
Закарпатська

ОБЛАСТЬ СЕКТОРИ Види економічної діяльності



ЯКА СИТУАЦІЯ З ПОПИТОМ? 
Кількість студентів та працівників українських 

закладів ПОН

Постійне зниження кількості 
студентів (та щорічного набору 

абітурієнтів): низька 
привабливість ПТНЗ та

демографічний фактор. 
Кількість студентів/учнів ПТНЗ які

не завершують навчання зросла 
на 1.7%: від 7.0% у 2014 році до 

8.7% у 2017 році.
Кількість викладачів ПТНЗ 

також знижується

Найбільша частка студентів ПТНЗ 
навчаються за професіями, 

пов’язаними з промисловим 
виробництвом (30.2%). На 

другому місці – торгівля і бенкетний 
сервіс (24.0%). В ПТНЗ з іншими 

спеціальностями студентів значно 
менше (наприклад, у комунікації та 
інформаційних технологіях лише

0.3% від загальної кількості 
студентів ПТНЗ). 

Розподіл студентів ПТНЗ за галузями
(навчальний рік 2017-2018 )

Динаміка кількості студентів ПТНЗ за 
областями

(2014-2017)

Торгівля і громадське 
харчування
24%

Послуги, 
9,5% Промисловість, 

30,2%

Будівництво, 
12,3%

Комунікації, 0,3%

Сільське господарство, 
10,6%

Транспорт, 13,0%



Частка бюджетних витрат на ПОН відносно ВВП і їх частка у видатках держбюджету постійно знижується. У
2015-2017 роках капітальні витрати на фінансування ПТНЗ сягали лише 1-2 % від загального обсягу бюджетних видатків

Необхідні рішення - розумне та ефективне диверсифіковане фінансування + ДПП для ПОН. Необхідно 
повернутися до обговорення моделі фінансування за формулою та вдосконалити її задля досягнення 

більшої ефективності регіональних мереж ПОН. 

ТЕНДЕНЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПТНЗ: 

чи в цьому причина проблем великих регіональних мереж 
закладів ПОН?

Частка витрат на ПОН у % від ВВП та від 
загального обсягу видатків держбюджету 

(2000-2016)

Частка видатків на ПОН, % від видатків 
держбюджету на освіту (2000-2016)



ЩО ТАКЕ ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ТА 
ІННОВАЦІЙ ПОН: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Це мережева організація, яка складається із закладів ПОН, що 
взаємодіють на основі державно-приватного партнерства, і розташовані 
у різних регіонах країни (так звані «навчальні екосистеми»).

 Відображають національні пріоритети у сфері промислового та 
економічного розвитку, зі значним акцентом на підготовку кадрів 
для технологічних та інноваційних галузей або багатопрофільну 
підготовку;

 Балансування регіонального та галузевого підходу (наприклад, 
через так звану «розумну спеціалізацію»)

 Надають високоякісну підготовку для кваліфікацій вищого рівня
(Європейська кваліфікаційна рамка (EQF) 2-8 or 5-8 ?) через програми 
Початкової ПОН та Подальшої ПОН (англ. IVET & CVET programmes) (+ 
«навчання на робочому місці», англ. Work-Based Learning (WBL)). 
Можуть бути пов’язані з програмами середньої і вищої спеціальної 
підготовки. 

 Можуть мати різні назви і формати: професійно-технічні інститути, 
професійно-технічні навчальні центри, центри професійно-технічної 
підготовки, спеціалізовані або багатофункціональні центри тощо.

 Можуть ставати стратегічними «амбасадорами» для підвищення 
привабливості ПОН завдяки власному передовому досвіду та 
інноваційності, а також впливати на оптимізацію мережі закладів 
ПОН.

 Потребують якісних людських та фінансових ресурсів.



МОЖЛИВІ МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДОСКОНАЛОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ ПОН В УКРАЇНІ (І)

Таблиця XXX. КЛАСИФІКАЦІЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ ПОН

МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ОСНОВНІ РИСИ / 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ 

ВИМІР

ПРИКЛАДИ ЗІ 

СВІТОВОЇ 

ПРАКТИКИ

ІНШІ 

ПРИМІТКИ 

(*)

Партнерські організації та/або мережі, які формують «екосистеми» професійної досконалості та інновацій для

підготовки висококваліфікованих фахівців, затребуваних на національному і світовому ринку праці, та сприяння 

розвитку економіки країни та свого регіону

A

Центри

створюються

як нові і 

незалежні 

навчальні 

заклади

 Можуть створюватися «з нуля» у

нових районах міста або навіть сільській

місцевості, як ізольовані або просто не

поєднані з іншими наявними закладами.

Можуть бути розміщені у новобудовах

або вже наявних будівлях,

використовуючи зручні ділянки для

побудови нових приміщень (можуть бути

розташовані поблизу промислових зон).

 Залучення промислових

підприємств до фінансування чи

співфінансування від початку процесу

створення таких закладів. Для швидкого

запуску потрібні значні фінансові

ресурси. Водночас це є додатковою

перевагою для цієї моделі: залучення

промислових підприємців на ранніх

стадіях створює основу для

ефективного державно-приватного

управління, оскільки заклад одразу

враховує і потреби роботодавця, і цілі

урядової політики.

Тип закладу 

може бути 

пов’язаний із 

промисловою / 

галузевою 

організацією 

чи групою 

підприємств. 

Сфера 

повноважень 

галузевих 

організацій.

Марокканські

промислові центри 

в авто- та 

авіабудуванні

Бангладеш

заснував низку 

професійних 

центрів у низці 

галузей 

(наприклад, 

шкіряне 

виробництво).

Сінгапур: Центр 

інноваційних 

матеріалів для 

будівельної галузі).

 Для цього типу проектів

можна використати 

земельні ділянки і 

приміщення деяких 

закладів ПОН поблизу 

промислових центрів у 

регіонах України.

 На етапі створення цих 

нових закладів можлива 

грантова підтримка, 

якщо вони мають статус 

центру професійної

досконалості та 

інновацій ПОН. 

Наявність міжнародних 

партнерських проектів, 

використання світових 

підходів та/або 

стандартів в оцінюванні 

навчання і отриманих 

навиків будуть 

суттєвими перевагами. 



B

Центри 

створюються 

як незалежні 

навчальні 

центри на 

базі наявних 

закладів, але 

з ширшими 

функціями.

 Центри не створюються «з

нуля». Це вже наявні установи,

які посилюються до статусу

центрів передового досвіду. Цей

варіант слід розглядати як

природний спосіб створення

центрів, які володіють ресурсами

в межах мережі наявних закладів,

включно із необхідними

земельними ділянками для

оновлених корпусів, які можуть

бути розташовані поруч із

промисловими підприємствами.

 Водночас заклади ПОН такого

типу можуть перетворюватися

на хаби «умовних» мереж.

Мається на увазі, що ці заклади

стають локомотивами

професійного розвитку та

інновацій для мережі закладів

ПОН, сприяючи їхньому розвитку

своїми методологічними

розробками, дослідженнями

та/або заходами з посилення

спроможності інших закладів і

всієї системи ПОН на

національному і/або (між-

)обласному рівні.

Заклади/установ

и такого типу 

можуть ставати 

регіональними 

осередками для 

концентрації 

ресурсів ПОН та 

розвитку знань і 

умінь, які є 

пріоритетами 

галузі /декількох 

галузей.

Молдова створила 

центри професійної

досконалості та 

інновацій ПОН

шляхом злиття 

закладів, 

пов’язаних із 11 

галузями. Ці

центри надають 

підтримку закладам 

ПОН тієї ж галузі. 

Вірменія

врегулювала статус 

обласних 

державних 

закладів ПОН, 

реорганізувавши їх 

у Регіональні 

державні коледжі –

по одному у кожній 

із 10 областей та 2 

– у столиці, 

Єревані. Вони 

співпрацюють із 

мережею закладів 

ПОН у відповідних 

областях (1).

 Стратегічну

складову можна 

балансувати 

регуляторними чи 

законодавчими 

актами, які 

змінюють роль 

закладів ПОН у 

країні.

 Поєднання так 

званих «м’яких» 

(меморандуми про 

взаєморозуміння) 

та «жорстких» 

інструментів 

(регуляторні 

приписи) може 

сприяти 

ефективному 

діалогу для 

покращення 

соціального 

партнерства і 

підсилення його 

ролі у 

впровадженні 

таких моделей.

МОДЕЛІ

СТВОРЕННЯ

ОСНОВНІ РИСИ / 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПРИКЛАДИ ЗІ 

СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ

МОЖЛИВІ МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДОСКОНАЛОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ ПОН В УКРАЇНІ (II)



C

Центри як

філіали 

інших 

навчальних 

закладів.

 Ця модель може бути ще однією

природною формою створення

центрів, оскільки приміщення

таких закладів виграють уже лиш

від того, що будуть оновлені. Їх

можна створити при найкращих

закладах середньої і вищої

спеціальної освіти чи ПОН.

 Новий Центр стає прикладом

кращих практик, передового

досвіду та інновацій у ПОН

завдяки своїй високоякісній роботі

і результатам та завдяки

соціальній і освітній репутації

попередньої установи (мінімізація

витрат).

Установи, які 

можуть отримати 

такий статус 

після процедури 

акредитації, 

оцінювання чи 

контролю якості. 

Це переважно 

галузева сфера 

повноважень.

Білорусь

Міжнародний

інноваційний парк 

зі спеціалізацією на 

відновлюваній

енергетиці.

Нідерланди: 

Регіональні центри 

освіти і навчання

Канада (Центр 

нафти і газу). 

В’єтнам (коледжі 

технологій та 

машинобудування).

Школа логістики

Азійсько-

Тихоокеанського 

регіону при 

Університеті Інга 

Республіки 

Корея.

 Тестувати

впровадження такої 

моделі зручно на базі 

закладів із визнаною 

репутацією, які можуть 

поєднувати 

професійно-технічну та 

вищу спеціалізовану 

освіту.

 Ще один зручний спосіб 

впровадження такої 

моделі – центри  

промислових 

роботодавців чи схожі

організації, 

підконтрольні 

міністерствам 

(наприклад,

Мінсоцполітики). Для 

отримання такого 

статусу необхідно 

покращити та поєднати 

функції інноваційності, 

досліджень та 

передового досвіду, на 

додачу до процедур 

забезпечення якості 

освіти.

МОДЕЛІ

СТВОРЕННЯ

ОСНОВНІ РИСИ / 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ 

ВИМІР

ПРИКЛАДИ ЗІ 

СВІТОВОЇ 

ПРАКТИКИ

ІНШІ 

ПРИМІТКИ 

(*)

МОЖЛИВІ МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДОСКОНАЛОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ ПОН В УКРАЇНІ (III)



D

Центри як 
мережеві 

організації 
для

впроваджен
ня цінностей 
професіонал

ізму та 
інноваційнос

ті у 
спільноту 

ПОН.

 Провідні установи, організації, інститути,

агентства тощо координують мережу

високоякісних навчальних центрів та

заохочують їх до співпраці задля зміцнення

зв’язків із промисловістю.

 Такі центри можуть бути одночасно

навчальними закладами та

авторитетними експертними установами у

сфері методологічних розробок, інноваційних

навчальних практик та/або впровадження

новітнього обладнання/технологій тощо.

 Мережева співпраця закладів допомагає

ефективніше ділитися досвідом і результатами,

зокрема завдяки розбудові партнерських

зв’язків із промисловими підприємствами

для впровадження передових

інноваційних технологій.

 Мережева співпраця найкращих закладів може

бути дуже корисною для швидкого

визначення потреб промисловості в

інноваційних рішеннях та забезпечення

взаємозв’язку з пріоритетами державної

і/або місцевої влади. Такі мережі можуть

мати і міжнародний масштаб.

Ці статусні, 

зразкові установи 

відіграють

провідну роль у 

побудові культури 

професійності та 

інноваційності на 

рівні країни, 

регіону і 

навчального 

закладу.

Вони можуть 

ставати 

платформами для 

галузевого та 

міжгалузевого 

навчання і/або 

викладання та 

інших інноваційних 

рішень у сфері 

освіти, присвоєння 

кваліфікацій тощо.

Нідерланди: Katapult
Network. Група STC

(доставка, логістика,

транспорт та обробна

промисловість) Іспанія,

Країна Басків-TKNIKA, та

Арагон - (Центр інновацій

у ПОН)

Україна: i-HUB – мережа

з підтримки інновацій та

підприємництва. Франція:

Campus the metiers et
qualifications, що об’єднує

заклади ПОН та вищі

навчальні заклади.

Британія: Національна 

спеціалізована академія 

атомної енергії 

Нова Зеландія: Vi Virtual 
Centre під егідою Освітньої 

ради.

 Для добору провідних 

установ необхідна

досконала процедура 

добору та критерії 

технологічної 

спеціалізації.

 Мережі можуть 

запропонувати корисні 

рішення у випадках,

коли навички, які 

потрібні в певній галузі 

чи пов’язаних 

підгалузях, 

відрізняються. 

 Комунікація та

спроможність 

сформувати 

комплексну ідею  -

основа для успішної 

співпраці  та

врахування інтересів 

промислових 

підприємців і 

зацікавлених сторін у 

державному/громадськ

ому секторі. 

МОДЕЛІ

СТВОРЕННЯ

ОСНОВНІ РИСИ / 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ 

ВИМІР

ПРИКЛАДИ ЗІ 

СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ

ІНШІ 

ПРИМІТКИ 

(*)

МОЖЛИВІ МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРЕДОВОГО 
ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (IV)



E

Центри 

передового 

досвіду як

багатопрофіл

ьні / галузеві 

навчальні 

заклади

 Багатопрофільні навчальні заклади

можуть пропонувати високоякісну

освіту для професій на межі двох і

більше основних /

пріоритетних секторів

економіки та відігравати роль

регіональних «хабів»-центрів

розвитку.

 Заклади такого типу, серед іншого,

мають сприяти розширенню

можливостей спеціалізації, але

водночас уникати дублювання

освіти за тими ж

спеціальностями/профілями, які

доступні в інших закладах, оскільки

це може призвести до

неефективної конкуренції

пропозицій між закладами

професійної освіти.

 Деякі Центри, які згадуються вище

у категоріях A-E (наприклад, згадані

Центри у Молдові та Вірменії),

також можна віднести до цієї

категорії.

Цей тип 

закладів надає 

широкий 

спектр послуг 

не лише з 

точки зору 

доступності 

для 

наймолодших і 

дорослих 

студентів, але 

й з точки зору 

охоплення 

малодоступни

х географічних 

регіонів.

OMNIA у

Фінляндії:

багатопрофільний 

заклад, який 

пропонує 

інноваційні 

формати навчання 

та вигідні формати 

партнерства у 

проектах розвитку 

освіти на 

національному і 

міжнародному 

рівнях.

Багатопрофільні 

центри/коледжі 

професійної освіти 

в Албанії, створені 

за різними 

моделями, залежно 

від регіону

 Ця модель –

вдалий вибір як 

перший крок до 

раціоналізації 

великої мережі і 

створення 

ефективних, 

мінімально 

затратних мереж 

професійних 

навчальних 

закладів.

 Такий вид 

реорганізації 

мережі  може 

швидко зацікавити 

галузевих 

соціальних 

партнерів та 

роботодавців – із 

точки зору участі 

представників 

різних галузей та 

логіки співпраці.

МОДЕЛІ

СТВОРЕННЯ

ОСНОВНІ РИСИ / 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНСТИТУЦІЙНИ

Й ВИМІР

ПРИКЛАДИ ЗІ 

СВІТОВОЇ 

ПРАКТИКИ

ІНШІ 

ПРИМІТК

И (*)

МОЖЛИВІ МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДОСКОНАЛОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ ПОН В УКРАЇНІ (V)



 Визначені критерії на 
загальнонаціональному рівні.

 Зацікавленість самих закладів ПОН. 

 Розгалужена мережа закладів ПОН, 
збалансована за регіональним 
розподілом.

 Ідея сприяння соціально-економічному 
та регіональному розвитку.

 Підтримка міжнародних партнерів.

 Нові джерела фінансування.

 Привабливість нових центрів 
професійної освіти.

 Більше повноважень для рішень на 
регіональному/місцевому рівні.

 Питання Центрів стає дедалі 
важливішим у порядку денному.

Основні сильні сторони та проблеми
для впровадження Центрів професійної
досконалості та інновацій ПОН в Україні

 Вимірювані показники для оцінювання 
критеріїв та оцінки якості надаваних 
послуг у мережі закладів професійної 
освіти. 

 Моделі багаторівневої координації та 
партнерства.

 Занедбаний стан багатьох закладів, 
неефективність мережі.

 Фокус на балансуванні регіональних 
диспропорцій у процесі реформи закладів 
ПОН, але недостатньо уваги до 
інноваційності.

 Пошук консенсусу щодо інституційного 
механізму між партнерами всередині 
країни та міжнародними партнерами.

 Розумні стратегії асигнувань та (місцевого) 
партнерства.

 Дуже низька привабливість закладів ПОН, 
скорочення кількості студентів та 
працівників. 
Лідерство керівних команд Центрів 
досконалості

 Незрозуміла модель децентралізації 
закладів ПОН 

 Комплексне бачення «екосистеми», 
ефективне залучення роботодавців: 
попереду багато роботи.  



Дякуємо за увагу!
jmg@etf.europa.eu

ЧЕКАЄМО ВАШИХ ЗАПИТАНЬ/КОМЕНТАРІВ

ГОЛОВНЕ ПРО ЦЕНТРИ ПЕРЕДОВОГО 
ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
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