ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Концепцією реалізації державної політики у галузі професійної (професійнотехнічної освіти) «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до
2027 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня
2019 року № 419-р, визначено такі основні напрями реформування підготовки
кваліфікованих кадрів: фінансування, якість освіти; державно-приватне
партнерство.
Своєрідність поточного моменту в українській освіті полягає в особливо
гострій необхідності її подальшого розвитку за умови складної ситуації в
економічній та духовній сферах. Вимогою часу стає підготовка кваліфікованих
робітників нової якості – здатних творчо мислити, швидко орієнтуватися в
сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення,
бути конкурентоспроможними та мобільним на ринку праці, відповідальними за
результати власної діяльності, спроможними вчитися й розвиватися протягом
усього життя, а головне – бути патріотами рідної землі.
Проблема якості освіти в Україні ніколи ще не мала такого важливого
ідеологічного, соціального, економічного і технічного значення, як тепер.
Реформаційні зміни професійної (професійно-технічної) освіти, інтеграція в
європейський освітній простір потребують вироблення і впровадження нових
підходів та напрямів діяльності методичної служби.
Під час розроблення Стратегії розвитку Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Луганській області були використані законодавчонормативні акти та окремі законопроєкти відповідного спрямування, нормативноправові документи Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної
адміністрації, останні результати дослідження «Туринський процес 2018-2020 роки.
Україна. Регіональний рівень. Аналіз системи професійно-технічної освіти
Луганської області» (Проєкт Європейського Фонду Освіти «Туринський процес
2018-2020»), матеріали досліджень 2019 року, проведених за сприяння Програми
ООН з відновлення та розбудови миру («Комплексний аналіз регіонального ринку
праці та Державної служби зайнятості та їх вплив на систему професійно-технічної
освіти у Луганській області» та «Комплексний аналіз системи професійної освіти
Луганської області та її відповідності потребам регіонального ринку праці»),
офіційні та оперативні статистичні дані системи П(ПТ)О та Луганського обласного
центру зайнятості, результати опитування у 2019 році педагогічних працівників із
загальним охопленням керівних та педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О.
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Виходячи із вище викладеного, можна чітко виділити пріоритетні стратегічні
цілі розвитку Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Луганській області на середньострокову перспективу:

Стратегічна мета 1. Сприяння впровадженню державної політики у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Стратегічна мета 2. Створення інноваційної моделі діяльності
НМЦ ПТО на засадах мережевої взаємодії в оновленому просторі системи П(ПТ)О
області, забезпечення системності, наступності, прогностичності навчальнометодичного супроводу діяльності ЗП(ПТ)О.

Стратегічна мета 3. Оптимізація цілісної системи навчальнометодичного супроводу діяльності ЗП(ПТ)О. Удосконалення інформаційнокомунікаційного та освітньо-методичного середовища; методичний супровід
освітньо-виробничого процесу за СП(ПТ)О на модульно-компетентнісній основі;
системний аналіз, імплементація та впровадження елементів дуальної форми
навчання робітничих професій та дистанційної форми навчання.

Стратегічна мета 4. Сприяння впровадженню державно-приватного
партнерства на основі нових ринкових відносин, всебічна орієнтація на запити
роботодавців.

Стратегічна мета 5. Моніторингові дослідження та інформаційноаналітична діяльність для визначення якості надання освітніх послуг та
перспектив розвитку ЗП(ПТ)О.

Стратегічна мета 6. Створення умов для професійного/кар’єрного
зростання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області.

Стратегічна мета 7. Сприяння популяризації переваг професійної
(професійно-технічної) освіти, підвищення її конкурентоспроможності.
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.

Сприяння впровадженню державної політики у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

Концепцією реалізації державної політики у галузі професійної (професійнотехнічної освіти) «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до
2027 року передбачається проведення системної реформи професійної (професійно
-технічної) освіти, зокрема децентралізації системи управління та диверсифікації
джерел фінансування, модернізації структури та змісту, оновлення нормативноправового забезпечення, а також розвитку державно-приватного партнерства
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
Одним із пріоритетних завдань та напрямів діяльності НМЦ ПТО вважати
реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну)
освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійний розвиток
працівників», інших нормативно-правових актів у сфері професійної освіти та
навчання з метою формування сучасного освітнього середовища професійної
освіти, розроблення та впровадження стандартів професійної освіти на
компетентнісній основі, забезпечення якості надання освітніх послуг та визнання
професійних кваліфікацій.
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Завдання НМЦ ПТО з реалізації стратегічної мети:
подання до МОН України та інших центральних органів виконавчої влади
пропозицій щодо реформування, прогнозування розвитку професійної
освіти, її нормативно-правового забезпечення, напрямів розвитку державноприватного партнерства у сфері професійної освіти, удосконалення системи
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, наставників на виробництві;
формування пропозицій щодо розробки нових підходів до змісту освіти,
використання педагогічних технологій, технологій аналізу, прогнозування,
координації, проєктування освітніх послуг;

організація громадського обговорення проєктів нормативно-правових
актів із зацікавленими сторонами, формування пропозицій, відстеження їх
урахування в остаточні редакції документів.
Заходи НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О з реалізації стратегічної мети:
формування при навчально-методичній раді НМЦ ПТО експертної групи
із представників НМЦ ПТО, ЗП(ПТ)О, інших зацікавлених сторін з
вивчення проєктів нормативно-правових актів у галузі професійної (професійнотехнічної) освіти, детальне їх вивчення та обговорення, надання відповідних
пропозицій;
проведення методичних заходів різних форм та для різних категорій
педагогічних працівників з питань формування сучасного освітнього
середовища професійної освіти як на базі НМЦ ПТО, так і з виїздом
безпосередньо в ЗП(ПТ)О (організація роботи методичного консультаційного
пункту на базі ЗП(ПТ)О;
вивчення регіонального ринку праці та внесення пропозицій щодо
включення до Класифікатора нових робітничих професій (як варіант,
Робітник з експлуатації та обслуговування безпілотних літальних апаратів, сфера
використання: сільське господарство, лісове господарство, рятувальники тощо);
формування перспективного плану розробки проєктів стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти із затребуваних на
регіональному ринку праці професій, складу робочих груп із залученням
роботодавців з метою надання пропозицій щодо періодичного перегляду
затверджених стандартів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до
нових виробничих технологій.
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Очікувані результати реалізації стратегічної мети:
оновлення нормативно-правового забезпечення професійної (професійнотехнічної) освіти з урахуванням пропозицій регіональних ЗП(ПТ)О;
підвищення інформаційної обізнаності педагогічних працівників з
основними напрямами державної політики у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти, своєчасне ознайомлення з оновленою нормативноправовою базою;
можливість запровадження підготовки кваліфікованих робітників за
новими, актуальними на регіональному та державному ринках праці,
професіями;
організація планової випереджувальної роботи з питання розробки
проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, глибокий
аналіз їх наповнюваності з урахуванням вимог сучасних виробничих технологій,
максимальне врахування при їх розробці виробничих технологій та вимог до рівня
кваліфікації випускників ЗП(ПТ)О потенційних підприємств – замовників
робітничих кадрів.
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.

Створення інноваційної моделі діяльності НМЦ ПТО
на засадах мережевої взаємодії в оновленому просторі
системи П(ПТ)О області, забезпечення системності,
наступності, прогностичності навчально-методичного
супроводу діяльності ЗП(ПТ)О
В умовах реформування системи професійної (професійно-технічної) освіти
в Україні виникла потреба зміни підходів до організації науково-методичного
супроводу професійної (професійно-технічної) освіти. Це зумовлює потребу у
формуванні нових основоположних підходів, бачень щодо супроводження праці
педагогічних працівників, розвитку їхнього освітнього потенціалу, визначення
змісту та структурних компонентів методичної роботи, застосування оптимальних
форм її організації з метою досягнення спрогнозованого результату.
Статтею 75 Закону України «Про освіту» визначено, що «наукове і методичне
забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері
освіти і науки, Національна академія наук України, національні галузеві академії
наук України, органи із забезпечення якості освіти, центральні органи виконавчої
влади, яким підпорядковані заклади освіти, академічні, галузеві науково-дослідні
інститути, заклади освіти, інші науково-методичні та методичні установи у
взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями,
товариствами, громадськими об’єднаннями, у тому числі фаховими організаціями
(професійними асоціаціями), об’єднаннями роботодавців, незалежними
установами оцінювання та забезпечення якості освіти».
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Основні виклики професійної (професійно-технічної) освіти сьогодення
пов’язані з належною підготовкою кваліфікованих робітників, затребуваних на
сучасному ринку праці, та підвищенням рівня професійної майстерності
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Ці виклики потребують нової генерації
методистів та вимагають сучасних підходів до організації методичної роботи.
Завдання НМЦ ПТО з реалізації стратегічної мети:
надання консалтингових послуг та експертної підтримки навчальнометодичного, науково-практичного, діагностичного, інформаційноаналітичного та дослідно-пошукового забезпечення освітньої діяльності закладів
професійної (професійно-технічної) освіти державної/комунальної власності та
суб’єктів надання освітніх послуг інших форм власності та підпорядкування з
метою забезпечення рівного доступу до якісної професійної освіти, належного
рівня надання професійних кваліфікацій, забезпечення ринку праці відповідними
кваліфікованими кадрами,
удосконалення професійної компетентності
працівників закладів освіти, підприємств, установ, організацій та реалізації
принципу навчання впродовж життя;
формування цілісної системи регіональної науково-методичної роботи на
основі
принципів
наступності,
академічної
доброчесності,
демократичності, діагностичного підходу, практичної та адресної спрямованості,
самореалізації особистості педагога, розвитку творчого потенціалу;
створення на базі НМЦ ПТО єдиного освітнього середовища професійної
(професійно-технічної) освіти в Луганській області (з використанням
медіапростору) шляхом реалізації проєкту «Освітній осередок професійного
розвитку «4К (креативність, критичне мислення, кооперація, комунікаційні
навички)» за підтримки Програми ООН з відновлення і розбудови миру.
Заходи НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О з реалізації стратегічної мети:
з прийняттям нової редакції Закону України «Про професійну
(професійно-технічну) освіту» та Положення про навчально-методичні
(науково-методичні) центри (кабінети) професійно-технічної освіти у Луганській
області приведення у відповідність установчих документів;
коригування структури НМЦ ПТО та посадових обов’язків методистів
відповідно до змін, пов’язаних із осучасненням та реформуванням
системи методичного супроводу професійної (професійно-технічної) освіти,
зміною її функціонального призначення;
з метою вироблення навичок експертної роботи, формування теоретичної
та практичної бази для її проведення запроваджуватиметься систематичне
підвищення професійної компетентності співробітників НМЦ ПТО шляхом
ознайомлення із сучасними виробничими технологіями з професій, за якими
здійснюється підготовка в ЗП(ПТ)О, на провідних підприємствах регіону, держави,
з досвідом організації методичного супроводу в інших НМЦ ПТО, провідних
навчально-практичних центрах галузевого призначення, регіональній структурі
державної служби якості освіти, структурних підрозділах НАПН України,
стимуляції працівників до підвищення фахового рівня, у тому числі шляхом
навчання в аспірантурі;
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створення та технічне оснащення «Освітнього осередку професійного
розвитку «4К (креативність, критичне мислення, кооперація,
комунікаційні навички)» (відповідний проєкт передано на розгляд до Програми
ООН з відновлення і розбудови миру).
Очікувані результати реалізації стратегічної мети:
приведення у відповідність до нових законодавчих та нормативноправових актів установчих документів НМЦ ПТО;
створення інноваційної моделі діяльності НМЦ ПТО, зміна функцій та
розширення діапазону впливу регіональної методичної служби
професійної (професійно-технічної) освіти в оновленому просторі системи П(ПТ)
О області, переформатування роботи НМЦ ПТО в консалтинговий центр надання
методичного супроводу;
започаткування роботи регіонального віртуального методичного кабінету
як нового інструменту освітнього менеджменту;
підвищення професійної компетентності співробітників НМЦ ПТО,
вироблення навичок експертної роботи, підвищення якісного показника
кадрового складу;

удосконалення системи підготовки педагогічних працівників у сфері
професійної освіти, реалізація принципу навчання впродовж життя через
упровадження в освітній процес технологій діджиталізації, медіасупроводу,
здійснення практичного навчання та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, тьюторів, психологів з питань опанування найновішими методиками
роботи з молоддю та дорослим населенням.
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 3.

Оптимізація цілісної системи навчальнометодичного супроводу діяльності ЗП(ПТ)О.
Удосконалення інформаційно-комунікаційного та
освітньо-методичного середовища; методичний супровід
освітньо-виробничого процесу за СП(ПТ)О на модульнокомпетентнісній основі; системний аналіз, імплементація
та впровадження елементів дуальної форми навчання
робітничих професій та дистанційної форми навчання

Навчально-методичний супровід необхідно розглядати як сукупність
різноманітних форм, технологій, підходів, процедур, заходів, що забезпечують
допомогу педагогічним та іншим працівникам у подоланні труднощів протягом
професійної діяльності.
На сучасному етапі реформування професійної (професійно-технічної) освіти
найважливішим має бути перехід від колективної методичної роботи над єдиною
методичною проблемою до створення індивідуальної професійної траєкторії
кожного педагога. В основі змін має бути зміст ст. 53,54,59,75 Закону України
«Про освіту».
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В основі оптимізованої системи
навчально-методичного супроводу
діяльності ЗП(ПТ)О має бути професійний інтерес кожного педагогічного
працівника, який виявляється на основі особистого професійного запиту
(професійний запит трактується як те, що пов’язане з певною професією).
Професійний інтерес педагога – категорія не стала, а динамічна, тож постійно
змінюється, розвивається, уточнюється, що мають враховувати регіональні
методичні служби. Методичну роботу в ЗП(ПТ)О необхідно розглядати як
особистісно зорієнтовану, адаптивну, мобільну, гнучку, що швидко реагує на
запити та своєчасно задовольняє їх.
Завдання НМЦ ПТО з реалізації стратегічної мети:

забезпечення експертної підтримки освітнім та іншим заінтересованим
закладам та установам із питань розроблення і впровадження
професійних, освітніх стандартів та освітніх програм професійної освіти, які
ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підходах до
навчання;
вироблення рекомендацій щодо оновлення змісту інформаційної,
аналітичної, управлінської систем закладів професійної освіти;
вивчення потреб закладів професійної (професійно-технічної) освіти
щодо
забезпечення
їх
програмно-методичною
документацією,
підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичною літературою;
здійснення в межах компетенції видавничої діяльності: підготовка
і випуск інформаційно-аналітичних, пошуково-дослідницьких, науковометодичних матеріалів та періодичних видань;
надання методичної допомоги та експертної підтримки авторським
колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам щодо
розробки авторських педагогічних технологій, проєктів, програмно-методичної
документації, підручників, навчальних і методичних посібників, їх апробації та
використання в освітньому процесі. Запровадження в закладах ЗП(ПТ)О гнучкої
освітньої моделі здобуття повних і часткових професійних кваліфікацій у закладах
професійної освіти в умовах автономії їх діяльності;
складання та впровадження методичних рекомендацій щодо розробки
освітніх програм, робочих навчальних планів і програм на основі
професійних компетентностей, визначених професійним та/або освітнім
стандартом, складання поурочно-тематичної документації, планів уроків,
циклограми освітньої діяльності, зразків плануючої та звітної документації тощо.
Сприяння створенню умов для реалізації освітніх програм;
сприяння формуванню змісту та методики інклюзивної освіти для осіб з
особливими освітніми потребами в закладах професійної освіти, надання
навчально-методичних, та практико-орієнтованих матеріалів, спрямованих на
розроблення та розвиток інклюзивного освітнього середовища для всіх учасників
освітнього процесу;
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організація, координація, експертна підтримка впровадження та
поширення дуальної форми здобуття освіти, проєктної діяльності закладів
професійної освіти, упровадження елементів дистанційної форми навчання.
Заходи НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О з реалізації стратегічної мети:
організація роботи регіональних робочих груп з розробки орієнтовних
освітніх програм з професій на основі стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти;
розробка та запровадження на практиці програми для професійного
навчання дорослого населення за робітничими професіями (на основі
професійних стандартів) (наприклад, робітник фермерського господарства,
монтажник гіпсокартонних конструкцій, монтажник систем утеплення будівель,
монтажник-складальник
алюмінієвих/металопластикових
конструкцій,
покрівельник будівельний, садівник (біля будинку), флорист, машиніст установки
сміттєспалювальної пересувної, оператор дезінсекційних установок, оператор
стерилізаторів води в ультрафіолетових променях, робітник з надання послуг
у сфері сільського туризму тощо;
поступовий перехід від складання, погодження та затвердження робочих
навчальних планів на основі модульно-предметного підходу до модульнокомпетентнісного;
завершення спільної роботи з Інститутом ПТО НАПН України щодо
складання електронних підручників та порушення питання щодо надання
їм відповідного грифу Міністерства освіти і науки України;
формування авторських колективів щодо написання навчальних
підручників та навчальних посібників з урахуванням компетентнісного
підходу на основі оновлених стандартів професійної (професійно-технічної)
освіти;
розробка методичних рекомендацій та зразків документів для проведення
вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на
навчання за програмами перепідготовки та підвищення кваліфікації до ЗП(ПТ)О
(наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2014 № 688 «Про
затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для
осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки та підвищення
кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 7 липня 2014 року за № 743/25520);
створення освітніх тренінгових центрів для розвитку професійних та
предметних компетентностей педагогічних працівників;
розширення мережі ЗП(ПТ)О та професій з дуальної форми здобуття
професійної (професійно-технічної) освіти, розробка циклограми
провадження освітнього процесу за дуальною формою та методичних
рекомендацій щодо розробки робочих навчальних планів для таких груп (наказ
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1551 «Про затвердження
Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної)
освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року за
№193/34476);
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реєстрація інформаційно-методичного вісника НМЦ ПТО в каталозі
періодичних фахових видань України;
проведення завершального етапу дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня «Організація дистанційного професійного навчання
учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території
та в населених пунктах на лінії зіткнення», проведення роботи щодо надання
методичним рекомендаціям із використання дистанційних технологій в освітньому
процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідного грифу
Міністерства освіти і науки України, втілення підсумків реалізації
експериментальної роботи в освітній процес ЗП(ПТ)О області.

Очікувані результати реалізації стратегічної мети:
вироблення єдиних підходів до розробки освітніх програм з професій та
порядку врахування в них регіонального компоненту;
розробка нових робочих навчальних планів на основі модульнокомпетентнісного підходу, відхід від традиційної моделі підготовки
кваліфікованого робітника;
у співпраці з Інститутом ПТО НАПН України видання 8 електронних
навчальних
підручників
з
професій:
«Слюсар
з
ремонту
сільськогосподарських машин та устаткування» (предмет «Сільськогосподарські
машини»), «Кондитер» (предмет «Технологія приготування борошняних та
кондитерських виробів з основами товарознавства»), «Кухар» (предмет
«Технологія приготування їжі з основами товарознавства»), «Перукар (перукармодельєр)» (предмети «Перукарська справа» та «Санітарія і гігієна»),
«Лицювальник-плиточник» (предмет «Технологія лицювальних та плиткових
робіт»), «Електрогазозварник» (предмет «Обладнання та технології зварювальних
робіт»),
«Штукатур»
(предмет
«Технологія
штукатурних
робіт»),
«Кравець» (предмет «Технологія виготовлення швейних виробів та одягу», розділ
«Виготовлення сукні нескладної технологічної обробки»);

покращення показників працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О на
робочі місця завдяки їх закріпленню на підприємствах під час освітнього
процесу за дуальною формою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
поєднання традиційної та дистанційної форм організації освітнього
процесу, використання для організації дистанційної форми навчання
електронної платформи Moodle.
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 4.

Сприяння впровадженню державно-приватного
партнерства на основі нових ринкових відносин,
всебічна орієнтація на запити роботодавців
На нагальність активізації взаємодії з роботодавцями вказують результати
соціологічного опитування в рамках дослідження «Комплексний аналіз системи
професійної освіти в Луганській області, проведений Програмою ООН з
відновлення і розбудови миру, та її відповідності потребам регіонального ринку
праці».
Стосовно саме місця і ролі роботодавців, їхньої участі в процесі формальної
підготовки робітничих кадрів відповіді працівників ЗП(ПТ)О розподілилися
таким чином:
- роботодавці лише сприяють проходженню практики учнів –73,2%;
- роботодавці формулюють свої вимоги до професійних компетентностей
випускників –11,2%;
- так, повністю задовольняє – 7,9%;
- роботодавці забезпечують проходження практики та надають допомогу
в придбанні (передачі) обладнання – 5,6%.
Керівники ЗП(ПТ)О бачать роль роботодавців, перш за все, у взаємодії та
їхній участі в підготовці кваліфікованих робочих кадрів відповідно до їхніх
потреб та попиту на місцевих/регіональному ринках праці.
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Завдання НМЦ ПТО з реалізації стратегічної мети:
відновлення роботи галузевих об’єднань із числа працівників ЗП(ПТ)О та
роботодавців з метою визначення найоптимальнішого змісту освіти з
відповідних професій;
виконання функцій ліквідованих галузевих методичних структур;
участь у формуванні методичної бази для визнання результатів
професійного навчання та присудження професійних кваліфікацій;
залучення підприємств регіону до створення в області на базі ЗП(ПТ)О
міжрегіональних НПЦ пріоритетного спрямування;
створення бази даних підприємств-роботодавців, найбільш зацікавлених
у співпраці із ЗП(ПТ)О;
розширення співпраці ЗП(ПТ)О із обласним та місцевими центрами
зайнятості стосовно підготовки/перепідготовки робітничих кадрів за
випитаними професіями;
участь у створенні системи прогнозування потреби в професійних
кваліфікаціях.
Заходи НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О з реалізації стратегічної мети:
долучення роботодавців до розробки проєктів стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти та освітніх стандартів з підготовки
кваліфікованих робітників;
модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень
щодо реального працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О регіону;
розробка та запровадження на практиці регіональної бази даних та
аналітичної системи щодо прийняття рішень у сфері підготовки
робітничих кадрів;
розробка методичного забезпечення підготовки на базі ЗП(ПТ)О області
слухачів із числа зареєстрованих безробітних, проведення організаційнометодичної роботи для роботодавців щодо розвитку на їх базі дуальної форми
навчання та підготовки робітничих кадрів на робочих місцях, розширення переліку
робітничих професій, за якими присвоюються професійні кваліфікації, отримані
шляхом оцінювання результатів неформальної освіти та/чи інформального
(спонтанного) навчання;
налагодження ефективної співпраці із Луганським обласним центром
зайнятості, Центром професійної освіти Державної служби зайнятості
стосовно спільної підготовки слухачів за перспективними професійними
кваліфікаціями, недопущення дублювання в підготовці кадрів;
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розробка спільно з роботодавцями та запровадження на практиці
програми для професійного навчання дорослого населення за
робітничими професіями
(на основі професійних стандартів) за
пріоритетними та затребуваними частковими професійними кваліфікаціями.
Очікувані результати реалізації стратегічної мети:
створення умов для взаємодії провайдерів освітніх послуг системи
П(ПТ)О та регуляторами регіонального і місцевих ринків праці;
створення і функціонування Регіональної бази даних та аналітичної
системи щодо прийняття рішень у сфері підготовки робітничих кадрів,
доступної он-лайн;
визначення максимально наближеного до сучасних виробничих
технологій змісту професійної (професійно-технічної) освіти шляхом
участі роботодавців у розробці освітніх програм;
визначення пріоритетних напрямків підготовки кваліфікованих робітників
відповідно до перспектив розвитку регіону;
запровадження на практиці програм для професійного навчання
дорослого населення за робітничими професіями;
зростання рівня працевлаштування молоді в цілому та здобувачів ППТО,
зокрема.
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 5.

Моніторингові дослідження та інформаційноаналітична діяльність для визначення якості надання
освітніх послуг та перспектив розвитку ЗП(ПТ)О
Моніторинг є дієвим інструментом, що дозволяє перевіряти окремі складові
управлінського процесу, вирішувати основні завдання планування: правильно
формулювати цілі, мету; мати достовірну інформацію щодо розвитку системи,
порівнювати результати діяльності з поставленими цілями; виявляти проблеми,
які виникають під час функціонування і розвитку об’єктів дослідження; надавати
об’єктивні аргументи мотивації педагогічного колективу щодо досягнення цілей;
формувати інформаційне середовище, накопичувати інформаційний ресурс;
здійснювати аналіз, своєчасно корегувати плани, оновлювати освітній механізми.
Орієнтація ЗП(ПТ)О на досягнення якісно нових освітніх результатів
зумовлює потребу переходу від традиційного способу внутрішнього контролю до
управління якістю освітньо-виробничого процесу. Моніторинг стає його основою,
він спрямований на отримання оперативної та достовірної інформації про якість
результатів освітньо-виробничого процесу.
Значну роль у проведенні інформаційно-аналітичних та інформаційнодіагностичних моніторингових дослідження, виробленні шляхів подолання
негативних тенденцій відіграє регіональна методична служба.
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Завдання НМЦ ПТО з реалізації стратегічної мети:
формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з питань
дослідження потреб національного та регіонального ринків праці в
кваліфікованих кадрах, розміщення у відкритому доступі інформації щодо
пропозицій освітніх послуг для здобуття професійних кваліфікацій упродовж
життя;
забезпечення доступності результатів моніторингових досліджень щодо
стану ринку праці при формуванні стратегічного планування підготовки
кваліфікованих кадрів для потреб регіону, національної економіки та суспільства,
формуванні показників державного/регіонального замовлення на підготовку
кадрів;
науково-методичне забезпечення проведення моніторингу якості освіти,
розробка критеріїв та індикаторів кваліметричного інструментарію щодо
вивчення та аналізу якості навчальних досягнень здобувачів професійної освіти
для формування об’єктивної та неупередженої інформації про стан підготовки
кваліфікованих кадрів;
здійснення системного аналізу результатів та рівня навчальних досягнень
здобувачів професійної освіти, працевлаштування випускників закладів
професійної освіти, розроблення пропозицій та надання експертної підтримки з
питань удосконалення освітнього процесу, формування перспективних планів
динамічного розвитку закладів професійної освіти;
здійснення моніторингу показників роботи педагогічних працівників для
своєчасного корегування та вироблення шляхів щодо їх удосконалення.
Заходи НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О з реалізації стратегічної мети:
забезпечення функціонування у повному обсязі єдиної інформаційноаналітичної моніторингової системи для ефективного управління освітнім
процесом «Універсальна система моніторингу діяльності закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Луганської області», розробленої спільно з
Інститутом ПТО НАПН України;
добір інструментарію та розробка методичних рекомендацій щодо
організації та проведення моніторингу освітньої діяльності у ЗП(ПТ)
області за різними напрямами (цілеспрямований вибір анкет, тестів, методик, карт
спостережень тощо);
удосконалення механізму формування інформаційно-аналітичних
матеріалів за підсумками провадження освітньої діяльності у ЗП(ПТ)О,
виділення нових сучасних напрямів дослідження;
оброблення та аналіз даних за підсумками проведених моніторингових
досліджень, на основі інтерпретованих даних вироблення рекомендацій
закладам професійної (професійно-технічної) освіти для вдосконалення
досліджуваного явища;
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визначення особливостей та перспектив проведення інформаційноаналітичних та інформаційно-діагностичних моніторингових досліджень,
їх
теоретичне
обґрунтування, мотивація доцільності та ефективності
використання єдиного інформаційно-освітнього середовища.
Очікувані результати реалізації стратегічної мети:
визначення реального стану організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О,
проблемних питань у роботі педагогічних працівників, рівня навчальних
досягнень здобувачів освіт та своєчасне прийняття необхідних управлінських
рішень;

забезпечення учасників освітнього процесу, керівників структур закладів
професійної (професійно-технічної) освіти якісною і своєчасною
інформацією, необхідною для прийняття рішень щодо перегляду (внесення
коректив, змін, модернізацій) різних параметрів педагогічної діяльності (цільові,
технологічні, організаційні, інформаційні, нормативні);
досягнення якісно нових освітніх результатів, перехід від традиційного
способу внутрішнього контролю до управління якістю освітнього
процесу;
внесення обґрунтованих пропозицій Регіональній раді професійної
освіти щодо приведення у відповідність мережі ЗП(ПТ)О, можливого
перепрофілювання закладів освіти, створення центрів сучасних виробничих
технологій на базі ЗП(ПТ)О, інших заходів управлінського впливу на діяльність
ЗП(ПТ)О області.

18

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 6.

Створення умов для професійного/ кар’єрного
зростання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області

Відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Про освіту»
підвищення кваліфікації – це набуття особою нових та/або вдосконалення раніше
набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. Саме
тому надзвичайно важливим є те, щоб обрані педагогічним працівником будь-які
форми і види підвищення кваліфікації реально призводили до набуття нових
та/або вдосконалення наявних компетентностей (знань, вмінь, навичок тощо).
Відповідно до пункту 6 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників, що був затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 300, основними видами підвищення
кваліфікації є навчання за програмою підвищення кваліфікації (у тому числі
участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо),
а також стажування. При цьому основним видом Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників є «навчання за програмою підвищення кваліфікації».
Завдання НМЦ ПТО з реалізації стратегічної мети:
надання консультативної допомоги щодо вибору освітніх програм, форм
навчання, закладів освіти, установ,
організацій, інших суб’єктів
освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації, стажування та
перепідготовку педагогічних працівників;
сприяння участі педагогічних працівників у процесі академічної
мобільності, зокрема в міжнародних програмах обміну та стажування;
супровід розробки електронного освітнього контенту, створення системи
ресурсної та інформаційної підтримки, включаючи ресурси мережі
INTERNET, для забезпечення імплементації соціально-педагогічних ініціатив,
новацій, педагогічного досвіду, реальних досягнень педагогів і педагогічних
колективів, організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого
потенціалу педагогів і створення умов для їх самовдосконалення. Упровадження
віртуальних форм відкритої системи безперервної освіти;
узагальнення та систематизація інформації стосовно освітніх програм,
навчальних курсів (семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо), отримання
часткових кваліфікацій для забезпечення людей будь-якого віку рівним і
відкритим доступом до якісного навчання та реалізації їх прав на освіту
впродовж життя.
Заходи НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О з реалізації стратегічної мети:
формування електронної бази даних про мережу факультетів, центрів
надання освітніх послуг, курсів, агенцій підвищення кваліфікації,
наділених повноваженнями у сфері післядипломної освіти та підвищення
кваліфікації;
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організація підвищення кваліфікації для керівників та педагогічних
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у вигляді
короткострокових форм (дистанційна, мережева) та за різними видами підвищення
кваліфікації (участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах
тощо), у тому числі організація та проведення постійнодіючих галузевих семінарівпрактикумів на базі підприємств, установ, організацій (навчання на виробництві);

створення регіональних освітніх тренінгових центрів для розвитку
професійних та предметних компетентностей педагогічних працівників;
участь у забезпеченні проведення короткострокових курсів навчання за
інноваційними технологіями (професійне навчання, перепідготовка,
стажування, підвищення кваліфікації) для викладачів і майстрів виробничого
навчання, незайнятого та дорослого населення; надання консультаційної,
інформаційної та практичної допомоги з підвищення кваліфікації працівникам
навчально-практичних центрів; інформаційний супровід проведення тренінгів,
майстер-класів; здійснення обміну досвідом роботи, вивчення, узагальнення та
впровадження позитивних практик із практичної підготовки фахівців; пропагування
сучасних технологій та сприяння упровадженню їх в освітній процес.
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Очікувані результати реалізації стратегічної мети:
проєктування етапів
педагогічних
кадрів
диференційованого підходу;

створення моделі підвищення кваліфікації
у
міжатестаційний
період
на
засадах

формування умов для професійного/ кар’єрного зростання педагогів
ЗППТО;
набуття педагогічними працівниками нових та/або вдосконалення
наявних компетентностей (знань, вмінь, навичок тощо);

відхід від формалізованого
педагогічними працівниками;

підходу

до

підвищення

кваліфікації

створення відкритої віртуальної тренінгової системи підвищення рівня
професійної компетентності;
організація навчання без відриву від виробництва, урахування всіх
особливих життєвих обставин, індивідуалізація підвищення кваліфікації
через дистанційну форму навчання;
вироблення нових алгоритмів підвищення кваліфікації працівників
закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 7.

Сприяння популяризації переваг професійної
(професійно-технічної) освіти,
підвищення її конкурентоспроможності
Головне завдання професійної освіти – до 2024 року досягти зростання
відсотку випускників ЗЗСО, що обирають професійну освіту після школи
щонайменше до 45% та забезпечити зростання випускників закладів професійної
освіти, працевлаштованих в Україні через 6 місяців та 1 рік після закінчення
навчання за здобутою професією.
Професійна освіта повинна сприйматися як достойна освітня траєкторія для
випускників шкіл.
Завдання НМЦ ПТО з реалізації стратегічної мети:
упровадження
прогресивних
концепцій
проблемно-пошукових,
розвиваючих методів, інформаційних та інтерактивних форм роботи,
досягнень психолого-педагогічної науки у сфері професійної орієнтації населення;
організаційно-методичний
супровід та
координація
діяльності
з проведення конкурсів фахової майстерності в закладах професійної
освіти серед учасників освітнього процесу, у тому числі міжнародного конкурсу
професійної майстерності WorldSkills, Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»,
інших фахових конкурсів і змагань серед здобувачів професійної освіти із
залученням здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, педагогічних
працівників; надання переможцям експертної підтримки для підготовки їх
до участі в наступних етапах змагань;
реалізація організаційно-методичних заходів щодо розроблення програм
для педагогічних працівників, що залучаються до проведення
профорієнтаційних тренінгів у закладах загальної середньої освіти;
сприяння співпраці закладів професійної освіти з установами,
підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями тощо для
залучення їх до впровадження нових форм і методів профорієнтаційної роботи
та популяризації робітничих професій.
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Заходи НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О з реалізації стратегічної мети:
створення та забезпечення функціонування/супроводження регіонального
профорієнтаційного веб-порталу з метою поширення інформації про
ЗП(ПТ)О, попит на ринку праці на професійні кваліфікації, професійні та освітні
стандарти, стандарти оцінювання, зокрема, стосовно підтвердження результатів
неформальної освіти та інформального (спонтанного) навчання, можливості
працевлаштування і професійного/кар’єрного зростання здобувачів ЗППТО,
освітні програми тощо;
створення і розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів
(спеціальні брошури, соціальна реклама, профорієнтаційні збірники),
поширення інформації на офіційних веб-сайтах державних і недержавних
підприємств та організацій, центрів із зайнятості молоді, веб-сайтах ЗП(ПТ)О,
інформаційних порталах, у засобах масової інформації, веб-сайтах інших
заінтересованих організацій;
надання експертно-консультативної, методичної допомоги фахівцям з
профорієнтації, ЗП(ПТ)О, відділам кадрів підприємств, іншим
заінтересованим установам та організаціям з питань використання професійних
стандартів і професійних кваліфікацій, визнання результатів неформальної освіти
та інформального (спонтанного) навчання тощо;

розробка збірника профорієнтаційних тренінгів окремо з кожної професії,
спільного для професійного самовизначення для здобувачів освіти ЗЗСО;
формування та випуск збірника «Гордість профтехосвіти Луганщини –
початок ХХІ століття»;
забезпечення проведення інформаційних кампаній, семінарів, круглих
столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з метою
підвищення обізнаності учнів, науковців, викладачів, батьків, роботодавців з
питань реалізації заходів Стратегії реформування системи професійної
(професійно-технічної) освіти;
проведення моніторингу ефективності інформування/ підвищення
обізнаності про зміст та виконання заходів Регіональної стратегії
реформування системи П(ПТ)О серед здобувачів освіти ЗЗСО, дорослого та
незайнятого населення;
здійснення методичного супроводу оновлення веб-сайтів ЗП(ПТ)О;
забезпечення функціонування регіонального центру професійної кар’єри;
розроблення та затвердження в установленому порядку нової редакції
Положення про обласний профорієнтаційний конкурс «Вернісаж
професій» з метою модернізації форми та методів його проведення;
забезпечення функціонування окремого ютуб-каналу «Я матиму роботу!
А ти?»;
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максимальне використання соціальних мереж для популяризації здобутків
професійної (професійно-технічної) освіти регіону;
участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних профорієнтаційних
заходах, виставках тощо.

Очікувані результати реалізації стратегічної мети:

зростання престижності робітничих професій серед різних категорій
населення;
розповсюдження інформації про позитивний досвід роботи, успіхи
в кар’єрі випускників;
позитивна динаміка формування контингенту ЗП(ПТ)О.
Визначені стратегічні цілі повинні стати основою для планування роботи
НМЦ ПТО у Луганській області в середньостроковій перспективі.

Директор НМЦ ПТО
у Луганській області

Володимир АРТЮШЕНКО
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