
Створення сучасного 

закладу професійної 

освіти



Майбутнє професійної (професійно -
технічної) у закладу високим статусом

2



Огляд регіону та регіональної системи 

П(ПТ)О

3

Мережа закладів освіти регіону, що здійснюють 

підготовку кваліфікованих робітників, 

за типами власності

Державна 
власність

34

Комунальна 
власність 

20

Приватна  
власність 

24

Міністерство освіти і науки України 22

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 1

ВНЗ Міністерства освіти і науки України 5

Державна  служба України з надзвичайних ситуацій 1

Міністерство соціальної політики України 1

Міністерство аграрної політики та продовольства України 1

Міністерство внутрішніх справ України 1

Державна служба України з питань праці 1

Міністерство інфраструктури України 1



Алгоритм затвердження регіонального 

замовлення

Аналіз ринку праці регіону

Пропозиції закладу щодо підготовки

кваліфікованих робітників 

Погодження Радою 

професійної освіти

Затвердження розпорядженням голови ОДА

Регіональне

замовлення



Огляд системи професійної освіти

Рівненської області

5

Мережа закладів П(ПТ)О регіону, 

підпорядкованих МОН

10

8

3

1 2 Вищі професійні училища

Професійні ліцеї

ПТНЗ при кримінально-виконавчих 
установах закритого типу 

Центр професійно-технічної освіти 

Заклади вищої освіти



Контингент учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти

6

11089

10222

10178

2017 рік 2018 рік 2019 рік



7

Вступ 2019: професійна освіта України
Зараховано до закладів ПО в межах затверджених  обсягів



8

Вступ 2019: професійна освіта Рівненщини
Зараховано до закладів ПО в межах затверджених  обсягів

4244
особи

343
особи

95,0 %

за державним замовленням,
зокрема, за професіями загальнодержавного значення  (МОН)

90,0% 

за регіональним замовленням



Виконання регіонального замовлення ЗП (ПТ) О        у 2019 році

Назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Затвердже
ні обсяги Виконання

Вище професійне училище №1 м. Рівне 313 274 (87,5%) 

ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” 210 210 (100%)

ДПТНЗ „Березнівське вище професійне училище” 210 114 (54,3%)

ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну” 210 210 (100%)

ДПТНЗ „Дубровицький професійний ліцей” 150 100 (66,6%)

Рокитнівський професійний ліцей 160 143 (89,3%)

ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей”
130 130 (100%) 

ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу  і торгівлі” 282 282 (100%)

ДПТНЗ „Острозьке вище професійне училище” 240 159 (66,3%)



Виконання регіонального замовлення ЗП (ПТ) О            у 2019 році

Назва ЗП (ПТ) О
Затвердже
ні обсяги

Виконання 

Рівненський професійний ліцей
354 354 (100%)

Квасилівський професійний ліцей 270 179 (66,3%)

ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей” 300 262 (87,3%)

Вище професійне училище №22 м.Сарни
460 453 (98,5%)

Клеванський професійний ліцей 207 196 (94,7%)

Вище професійне училище №24 м. Корець 210 209 (99,5)

Вище професійне училище №25 смт Демидівка 90 90 (100)

Радивилівський професійний ліцей 204 187 (91,7%)

ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно-технічне училище” 165 165 (100%)

Вище професійне училище №29 смт Володимирець 180 168 (93,3%)



Топ-професії серед найбільш затребуваних 

на ринку праці

11

Кравець-закрійник

Тракторист – машиніст с/г виробництва

Опоряджувальник будівельний

Електрогазозварник

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Кухар-кондитер

Машиніст тепловоза, електровоза

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж



Топ-професії серед учнів закладів П(ПТ)О

12

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій

Кухар-кондитер

Кравець-закрійник

Електрогазозварник

Опоряджувальник будівельний

Перукар (перукар-модельєр)

Тракторист-машиніст  с/г  виробництва

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж



Працевлаштування

13

2015 2016 2017 2018 2019

66,8%

77,1% 77,0%

90,0%

82,0%



Здатність до працевлаштування випускників системи ПО

14

Працевлаштовано Призвано до ЗСУ
Продовжено 

навчання у ЗВО
Не працевлаштовано

2019 82% 1,4% 5,2% 12%

2018 90% 5,4% 0,4% 10%

2017 76,6% 0,5% 8,8% 13,5%

Рівень працевлаштування після проходження професійного навчання

НЦ  установ закритого типу   11 професій

Фахова передвища 21 професій 

Заклади П(ПТ)О  93 професії
Пропозиція

ПО регіону для 

професійного 

навчання



Управління та 

фінансування 

професійної освіти

15

Основні витрати 

та джерела



16

Управління та фінансування ПО

Основні джерела фінансування 

Професійна підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення, ПТН, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів

Регіональне замовлення – кошти місцевого бюджету на здобуття  ПОН за 

професіями з урахуванням потреб  у кадрах певних підприємств, установ, організацій

Державне замовлення – субвенція з державного бюджету на здобуття ПО

за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджений КМУ

Освітня субвенція з державного бюджету на здобуття учнями

закладів професійної (професійно-технічної)  освіти повної загальної середньої освіти



Індивідуальний попит на 

професійну освіту

Доступність 

17

Навчально-практичні центри 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти  Рівненщини



7

11

1

2

2

Внутрішня ефективність. Освітнє середовище

Навчально-практичні центри закладів П(ПТ)О

18

14 

НПЦ

Швейне виробництво



Навчально-практичні центри 

закладів П(ПТ)О

19

будівництво

сільське господарство

автомобільний транспорт

громадське харчування

електротехнічне виробництво

швейне виробництво



Внутрішня ефективність. Освітнє середовище 

НПЦ, створені за кошти державного бюджету

20

2019 рік     1 968 000 грн.    2 НПЦ
Верстатник деревообробних верстатів 

Слюсарні технології

2018 рік     2 930 000 грн.    2 НПЦ
Зварювальні технології

Електричні технології

2016-2017 рр.     979 000 грн.    2 НПЦ
Швачка. Кравець. Закрійник

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування



НПЦ, що заплановано створити у 2019 році 

за кошти обласного бюджету

21

4

3

2

1

5

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» на базі

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»

«Верстатник деревообробних верстатів» на базі 

ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»

«Монтажник систем утеплення» на базі ДНЗ «Здолбунівське

вище професійне училище залізничного транспорту»

«Пекар» на базі Клеванського професійного ліцею

«Кухар» на базі Вищого професійного училища №24

м. Корець

∑ 10 361 700 грн.



Внутрішня ефективність. Освітнє середовище 

Ефективність діяльності створених НПЦ

22

6 НПЦ

0

осіб пройшли стажування

0

майстер-класів

учасники:

0

13 НПЦ

57

осіб пройшли стажування

48

майстер-класів

учасники: 

584

учні 219

майстри в/н 109

викладачі 58

жителі міста 198

з інших областей 28

14 НПЦ

86

осіб пройшли стажування

58

майстер-клас

учасники: 

1291

учні 650

майстри в/н 168

викладачі 44

жителі міста 396

з інших областей 33

2004-2014 2016-2018 з січня 2019



Навчально-практичні центри будівельної галузі,

створені в рамках державно-приватного партнерства



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ 

створені в рамках  державно-приватного партнерстваНПЦ «КНАУФ» на базі Вищого професійного училища №1 

м. Рівне



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ 

створені в рамках державно-приватного партнерства

НПЦ «КНАУФ» на базі Вищого професійного училища №22 м. Сарни



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ 

створені в рамках державно-приватного партнерства

НПЦ «Хенкель Баутехнік» на базі Вищого професійного училища №22 

м. Сарни



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ 

створені в рамках державно-приватного партнерства

НПЦ «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» на базі 

Вищого професійного училища №22 м. Сарни



28

Соціальне середовище та індивідуальний попит на 

професійну освіту.   Інклюзивна освіта 

Діти з інвалідністю та особливими освітніми потребами здобувають у 

ЗП(ПТ)О області 24 професії

На базі Радивилівського професійного ліцею створено 2  спецгрупи 

для осіб з ООП

У 2019 році з держбюджету виділено субвенцію для надання підтримки 

особам з ООП у закладах П(ПТ)О області на суму 152,9 тис. грн. 

відсутність нормативно-правової бази для інклюзивного навчання у 

системі ПОН

фахівців для роботи з дітьми з ООС 

(асистентів педагога, сурдоперекладачів тощо)

Прийнято  Порядок ораганізації інклюзивного навчання у закладах 

професійної освіти 

Затверджено типовий перелік спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами



Внутрішня 

ефективність і робота 

системи професійної 

освіти

29

Освітнє середовище



Внутрішня ефективність і робота системи ПО

30

Мережа закладів системи ПО регіону  оптимальна

Здійснюється підготовка за професіями, що охоплюють напрямки 

економічної діяльності регіону (всього  93 професії)

Заклади ПО області забезпечені кваліфікованими педагогічними 

кадрами на 97%

Створені умови для забезпечення професійного розвитку кадрів

Методи навчання відповідають сучасним тенденціям в освіті

Реалізовано ряд міжнародних проектів щодо покращення системи 

підготовки робітничих кадрів регіону



Внутрішня ефективність. Освітнє середовище 

Модернізація бази закладів. Створення НПЦ 

31



Внутрішня ефективність. Якість підготовки учнів.  
Результати участі у Всеукраїнських КФМ, WorldSkills

32

2016 2017 2018 2019

ІІІ етап КФМ:

Електрозварник     – І місце

Верстатник широкого 

профілю                – V місце

WorldSkills:

сухе будівництво – І місце

кулінарне мис-цтво – І місце

ресторанний сервіс – І місце

ІІІ етап КФМ:

Кондитер – І місце

Флорист – ІV місце

WorldSkills:

кулінарне 

мистецтво       – ІІІ місце

ІІІ етап КФМ:

Муляр            – І місце

Продавець продовольчих 

товарів            – ІV місце

WorldSkills:

технологія моди – ІІ місце

ІІІ етап КФМ:

Офіціант            – І місце

Кухар                 – ІІ місце

Тракторист-машиніст с/г 

виробництва     – V місце



Внутрішня ефективність. Оновлення змісту ПО
Розробка та впровадження СП(ПТ)О на модульно-компетентнісній основі

33

Впровадження СП(ПТ)О на 

модульно-компетентнісній основі

120

Розроблено 136 РНП

17 – з елементами дуальної 

форми освіти

Розробка проектів СП(ПТ)О на 

модульно-компетентнісній основі

2016 
Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

(автомобільний транспорт)

2017 
Верстатник широкого профілю

Столяр

Слюсар з ремонту с/г машин та уст.

2018 Пекар

2019 
Флорист

Бармен



Внутрішня ефективність. Оновлення змісту ПО

34

Підготовлено мультимедійні навчальні курси за п’ятьма професіями: 
кравець, 

пекар, 

електрогазозварник,

тракторист-машиніст с/г виробництва,

слюсар з ремонту автомобілів,

які отримали гриф МОН України



Внутрішня ефективність. Оновлення змісту ПО

Дуальна освіта

35

Кравець

Кухар. Кондитер

Монтер кабельного 

виробництва

Рівненський Центр 

ПТО ДСЗ

Верстатник широкого 

профілю



Внутрішня ефективність. Оновлення змісту ПО

Дуальна освіта 2019

36

Радивилівський 

професійний ліцей

Штукатур

Монтер кабельного виробництва

Кондитер 

ВПУ №29 

смт Володимирець

Кухар

Кондитер

ВПУ №24 

м. Корець

Кравець

ДПТНЗ “Соснівський 

професійний ліцей”

Кухар

Кондитер

Муляр

Пічник

Штукатур

Електрогазозварник 

ДНЗ “Здолбунівське 

ВПУ залізничного 

транспорту”

Провідник пасажирського вагона

Машиніст тепловоза

Слюсар з ремонту рухомого складу

ДПТНЗ “Рівненський 

центр ПТО сервісу та 

дизайну”

Кравець

Токар

Електрозварник ручного зварювання

Швачка

Кухар

Продавець продовольчих товарів

Рівненський Центр 

ПТО ДСЗ

Рівненський

професійний ліцей

Швачка

Електрогазозварник 

Квасилівський

професійний ліцей

Верстатник широкого профілю

Продавець продовольчих товарів

Продавець непродовольчих товарів

ДНЗ “Рівненське ВПУ 

ресторанного 

сервісу і торгівлі”



Участь у проєктній 

діяльності 

37



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

Наші міжнародні 

партнери



LOGO

Проєкт

Покращення системи 
підготовки кадрів для 

потреб економіки 
Волинського субрегіону

Проєкт реалізовано управлінням

освіти і науки Рівненської

облдержадміністрації у партнерстві з

Управлінням освіти і науки

Волинської облдержадміністрації та

Волинським ресурсним центром у

рамках Програми ЄС «Підтримка

політики регіонального розвитку в

Україні»



Організаційна структура проекту

Рівненське обласне управління освіти та науки –

Заявник

Волинське обласне управління освіти та науки - Співзаявник-1

ГО “Волинський ресурсний центр” - Співзаявник-2

Загальний бюджет проекту: 1,066,373.89 EUR

в тому числі:

- грант ЄС: 846,113.89 EUR

- внесок партнерів (співфінансування): 220,260.0 EUR 





МОДЕРНІЗАЦІЯМодернізація матеріально-технічної бази за напрямками підготовки

в рамках грантового проекту «Покращення системи підготовки

кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону»



Розробка 5 мультимедійних курсів

Проєкт фінансується 

Європейським Союзом



ПРОФОРІЄНТАЦІЯ























Участь у проєктній 

діяльності
2019 році – на розгляд МОНУ  подані проєктні 

матеріали для створення Центру професійної 

досконалості області
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Структура цілей стратегічного плану розвитку ПО
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Оптимізувати професійну структуру  підготовки відповідно до потреб 

ринку праці

Оптимізувати фізичну інфраструктуру

Підвищити спроможність випускників знаходити роботу та відкривати 

власну справу

Створені умови для забезпечення професійного розвитку кадрів

Підвищити ефективність  управління регіональною системою ПО

Забезпечити рівний доступ до  ПО для різних категорій населення 

Підвищувати імідж професійної освіти регіону



ФАХІВЕЦЬ:

ЦІЛІСНА 

ОСОБИСТІСТЬ: 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ГРОМАДЯНИН: 

всебічно розвинена, здатна до вибору індивідуальної 

освітньої траєкторії, навчання впродовж життя, розвитку 

професійної кар’єри, підприємництва та самозайнятості 

конкурентоздатна та мобільна на ринку праці 

особистість, яка набуває освітніх та професійних 

компетентностей відповідно до її інтересів, здібностей, 

можливостей, потреб економіки та суспільства

успішна особистість з активною громадянською 

позицією, морально-етичними якостями, 

відповідальна за результати власної діяльності 

задля сталого розвитку

НАША 

МЕТА: 

створити ефективну систему професійної  освіти та навчання  як основу економічного 

добробуту держави, сталого розвитку суспільства
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КІНЦЕВИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ:

вмотивовані активні здобувачі кваліфікацій, які прагнуть неперервного професійного 

розвитку, самореалізації та кар'єрного зростання



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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