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Структурні підрозділи ЗВО 
(коледжі)
Заклади ПТО при 
пенітенціарній службі

Система ПОН Волині представлена 21 ЗП(ПТ)О ІІ-ІІІ атестаційного рівня та 33 −                         
І атестаційного рівня. Професійна підготовка здійснюється за 80 професіями. 

З 2016 року кількість закладів оптимізовано з 23 до 21: 
реорганізовано чотири ЗП(ПТ)О, створено два центри ПТО.

МЕРЕЖА ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ВОЛИНІ, КОТРІ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДГОТОВКУ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

ОГЛЯД ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ
Базова статистика з ПОН



ОГЛЯД ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ

Концепція ПОН і основні ініціативи реформування
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НАЙБІЛЬШ ЗНАЧУЩІ ФАКТОРИ В РОЗВИТКУ ПОН ОБЛАСТІ:

Прийнята регіональна комплексна програма розвитку освіти
Волинської області на 2018-2022 роки

 модернізація системи ПТО регіону:
 впровадження нових професій у ЗП(ПТ)О;
 впровадження елементів дуальної форми навчання з 11 професій у 8 ЗП(ПТ)О; 
 оновлення змісту ПТО шляхом розробки 6 та впровадження 31 СП(ПТ)О; МНП
 створення  9 НПЦ при ЗП(ПТ)О; 
 реконструкція та ремонт майстерень та оновлення обладнання; 

 Впровадження в систему ПТО Волині  6 міжнародних проектів з країнами ЄС 



ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
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Ефективні приклади:  

 ДНЗ «Ковельський центр ПТО» з професії 
«Електрогазозварник» − підприємство-
замовник ТзОВ «Волинь-Кальвіс»;

 ДПТНЗ «Луцьке ВПУ», з професії 
«Верстатник широкого профілю» − 
підприємства-замовники ПрАТ «СКФ Україна» 
та СП ТОВ «Модерн-Експо».

 Володимир-Волинське ВПУ та спільне 
українсько-польське підприємство ТОВ 
«Гербор-Холдинг» з професії «Оператор на 
автоматичних і напівавтоматичних 
лініях в деревообробленні». 

Результат – середній показник 
працевлаштованих випускників Володимир-
Волинського ВПУ за 4 роки – 98,3% (середній 
обласний показник працевлаштування 
випускників ЗП(ПТ)О – 74%) 

З 01.09.2018 року елементи дуальної форми навчання упроваджено в  9 ЗП(ПТ)О 
області з 11 професій (наказ МОН України від15.05.2018р. № 473 «Про розширення переліку 
закладів П(ПТ)О Волинської області для впровадження елементів дуальної форми навчання»)
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№ 
з/п

Показник Кількість 

1 Соціально уразливі 6,2 тис

2 Особи з інвалідністю 835
3 Учасники АТО 485
4 Внутрішньо переміщені особи 43

НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

НАВЧАННЯ НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ

Профорієнтаційні послуги  (січень-квітень 2019 року):

1035; 37%

226; 8%

1548; 55%

у центрах ПТО ДСЗ у ЗП(ПТ)О та ЗВО

на підприємствах

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «45+»

Видано 21 ваучер:

 Плодоовочівник  10 осіб
 Кухар 5 осіб
 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського      
(лісогосподарського) виробництва 6 осіб

Підвищення кваліфікації незайнятими особами
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З 2017 року започатковано експеримент 
всеукраїнського рівня за темою:
«Організаційно-педагогічні умови
створення та функціонування Центру 
професійної кар'єри у професійно-
технічному навчальному закладі» на базі
Колківського ВПУ
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НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
Профорієнтація та діяльність центрів кар'єри ЗП(ПТ)О

 Функціонування web-сайту Профорієнтаційного терміналу НМЦ ПТО у Волинській
області http://www.profterminal.volyn.ua

 Координація та методичний супровід діяльності Центрів професійної кар’єри на базі
ЗП(ПТ)О – створено та функціонує 100% центрів професійної кар'єри на базі
ЗП(ПТ)О Волинської області

 Профорієнтаційний проект “Від мрії до дії”

 Обласний конкурс на краще відео з популяризації робітничих професій

 Обласний конкурс серед учнів ЗП(ПТ)О на кращий бізнес-проект «Живи та працюй в
Україні, на Волині»

ТУРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС. Волинська область. НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ І СТАН РИНКУ ПРАЦІ

Навчання підприємливості та підприємництва
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 У 2018 році за сприяння служби зайнятості відкрили власну справу 
135 безробітних. З них на курсах цільового призначення за напрямком 
«Підприємець-початківець» навчалось 116 безробітних.

 Найбільш поширеними видами підприємницької діяльності за 
«робітничими» напрямками:

 роздрібна торгівля (різними групами товарів);

 виконання ремонтно-будівельних робіт;

 ремонт та технічне обслуговування автотранспорту;

 транспортні перевезення;

 надання перукарських послуг;

 монтаж та ремонт сантехнічних та опалювальних систем;

 діяльність у сфері сільського господарства,                               
мисливства та лісового господарства.

 На рівні ЗП(ПТ)О проводиться просвітницька робота, викладаються 
курси основ підприємницької грамотності, консультаційна підтримка, 
проводяться конкурси учнівських бізнес-проектів тощо. 

 При обласній службі зайнятості активно діють освітні проекти –
«Зимова агрошкола» та «Школа підтримки культури та туризму». 
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Масова частка впровадження 
навчання учнів з особливими 

освітніми потребами в ЗП(ПТ)О 
області, які здобували 

професійну освіту у 2017-2018 
навчальному році

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОПИТ 

Навчання осіб з особливими освітніми потребами

В 2016 році Луцькому центру ПТО надано статус експериментального ЗП(ПТ)О 
регіонального рівня з теми «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки 
учнів з особливими освітніми потребами в ПТНЗ». В співпраці з СНУ ім. Лесі Українки, 
Волинським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів, ВІППО в рамках експерименту: 
 проведена комплексна діагностика психофізіологічного розвитку учнів, їх інтересів та 

нахилів, рівня сформованості життєвих, особистісних, професійних орієнтацій 
 розроблена система педагогічних умов та  методик, 
 сформовано комплекс корекційно-розвивальних та превентивних педагогічних заходів  

для більш успішної адаптації учнів у професійній діяльності та суспільстві. 



Гнучкість освітнього процесу

Відслідковування проміжних 
результатів навчання, коригування 

при необхідності методики 
навчання

Універсальність реалізації модулів 
для різних цільових груп

Модульне навчання дає 
можливість набувати певні 

компетентності за короткий термін 
навчання

Навчання постійно спрямоване на 
результат в процесі здобуття 

кваліфікації

Орієнтир на навчання впродовж життя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ПРОГРАМ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
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Учасники проекту - НМЦ ПТО,

6 ЗП(ПТ)О області

• розроблено 4 освітні програми, які складені 
на основі СП(ПТ)О з використанням 
елементів  естонської методології з 
професій: електрогазозварник, 
перукар(перукар-модельєр), тракторист-
машиніст с\г виробництва, штукатур;

• впровадження даних освітніх програм у 
ЗП(ПТ)О з 2018-2019 н.р.

ПРОЕКТ «ДОСВІД ЕСТОНІЇ НА ДОПОМОГУ РЕФОРМАМ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ»

результати
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ПІДГОТОВКА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

НА ПРИКЛАДІ ДПТНЗ “КАМІНЬ-КАШИРСЬКЕ ВПУ”

1. Створення НПЦ зварювальних технологій в рамках проекту  “Покращення 
системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону”.
2. Розроблено МНП  з професії «Електрогазозварник» 
3. Підготовка якісного складу кадрів: 

- проходження стажування:
1) педагог за програмою «Most of MIG/MAG» в Центрі професійної освіти 
Валгамаа (Естонія) ;
2) майстри  в/н в Освітньому центрі баварської економіки (bbw) гГмбХ за 
програмою «Нові технологічні можливості сучасного зварювального обладнання».

- відвідування майстер-класів, організованих фірмою Fronius Україна.
4. Поєднання функцій викладача і майстра в/н в одній особі.
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НОВІ РОЛІ ПЕДПРАЦІВНИКІВ
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