Професійна освіта 2021.
Результати та
перспективи

Стратегічні напрями

Створити систему профосвіти, яка є ефективною та відповідає
потребам ринку праці
Створити нову модель управління та фінансування закладами
профосвіти
Оновити зміст і підвищити якість профосвіти відповідно
до потреб роботодавців
Підвищити привабливість системи профосвіти

Реалізація стратегічних цілей

1
2
3
4

Участь у робочій групі з розроблення законопроєкту “Про
професійну освіту”
Підписано Указ Президента України "Про пріоритетні заходи щодо
розвитку професійної (професійно-технічної) освіти”
Створено Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної)
освіти при Президентові України та затверджено її персональний
склад
Розроблено проєкт Концепції Державної цільової соціальної програми
розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки

Результати 2020-2021 н.р.

Затверджено Порядок визнання в
Україні професійних кваліфікацій,
здобутих в інших країнах

Підписано Меморандуми з УФСІ щодо
оновлення інфраструктури у визначених
закладах

Затверджено методичні рекомендації
щодо розроблення стандартів
професійної (професійно-технічної)
освіти за компетентнісним підходом

Затверджено Методичні рекомендації
щодо створення наглядової (піклувальної)
ради закладу професійної (професійнотехнічної) освіти

Затверджено 29 стандартів у 2020
році та 10 з 45 у 2021 році

Результати 2020-2021 н.р.

Підготовлено лист-роз’яснення щодо
змісту договору про дуальне навчання

Підготовлено Методичні рекомендації
щодо передачі цілісних майнових
комплексів з державної у комунальну
власність

Затверджено Методичні рекомендації з
питань формування внутрішньої системи
якості освіти у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти

Участь у підготовці стандарту
профільної середньої освіти

Підготовлено Методичні рекомендації щодо
розроблення стратегічних планів розвитку
регіональних систем професійної освіти,
планів заходів з їх реалізації та проведення
моніторингу і оцінки результативності їх
реалізації

Результати 2020-2021 н.р.
Створення сучасних
навчально-практичних центрів
49 навчально-практичних центрів
створено\дооснащено у 2020 році
(використано 89,6 млн грн (90%субвенції))
У 2021 році на створення
навчально-практичних центрів Уряд виділив
150 млн грн
62 заклади професійної освіти отримають
кошти на облаштування нових або
дооснащення раніше створених навчальнопрактичних центрів

Результати 2020-2021 н.р.
Підвищення престижу
професійної освіти
Відбулись Всеукраїнські конкурси фахової
майстерності за 5 професіями (онлайн)

Проведено масштабну конференцію “Освіта
можливостей: нові горизонти П(ПТ)О в Україні”

Створено спецпроєкт з медіа щодо популяризації
дуальної форми освіти серед роботодавців

Реалізовано проект "Кращі практики професійної
Реалізовано проєкт "Кращі практики професійної
освіти”. Опубліковано 22 кейси (за підтримки
освіти”. Опубліковано 22 кейси (за підтримки
EU4Skills)
EU4Skills)

Результати 2020-2021 н.р.
Підвищення престижу
професійної освіти
Створено 5 роликів щодо профорієнтації для
батьків вступників (за підтримки EU4Skills)

Опубліковано 23 пости та інфографіки про
робітничі професії у соціальних мережах МОН

Розроблено сайт навчально-практичних центрів

Створено типовий шаблон сайту закладу
професійної освіти, поширено на всю мережу
(за підтримки EU4Skills)

Цифровізація професійної освіти
Проведено аналіз цифрових навичок педагогів та
керівників закладів профосвіти (за підтримки
EU4Skills)
Організовано 128 тренінгів з цифрової
грамотності, які пройшли понад 1000 педагогів
закладів профосвіти (за підтримки EU4Skills)
30 закладів профосвіти пілотували інструмент
SELFIE
Створено онлайн-курс з дистанційного та
змішаного навчання для педагогів закладів
профосвіти на онлайн-платформі EdEra
Cтворено проєкт посібника щодо організації
змішаного навчання в закладах професійної
освіти

Доступ до професійної освіти в умовах COVID19
Моніторинг Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо доступу до
профосвіти в умовах карантину

відсутні офіційні сайти деяких департаментів освіти та науки ОДА
відсутня інформація про порядок організації дистанційного навчання на сайтах деяких
департаментів освіти та науки ОДА
зворотній зв’язок між учасниками освітнього процесу налагоджено у зручний для учнів
спосіб: через соціальні мережі
розроблено заходи для допомоги у здобутті освіти особам з особливими освітніми
потребами та тим, хто опинились у складних життєвих ситуаціях

Новий навчальний рік в умовах COVID-19

Для роботи закладу професійної освіти потрібно мати
мінімум 80%повністю вакцинованого персоналу*

*Постанова КМУ №1236 від 9 грудня 2020 року

Завдання МОН до кінця 2021 року

Доопрацювання Закону України "Про
професійну освіту»

Проведення вебінарів та тренінгів щодо
функціонування наглядових рад у закладах
професійної освіти

Затвердження методичних рекомендацій щодо
оптимізації мережі закладів професійної освіти

Створення технічного завдання для
інформаційної системи управління освітою
(EMIS)

Проведення вебінарів для представників ОДА
щодо оптимізації мережі закладів професійної
освіти

Проведення моніторингу створення навчальнопрактичних центрів за кошти державного бюджету

Розроблення
рекомендацій
щодо запровадження
Реалізовано
проект
"Кращі практики
професійної
диференціації
фінансового
забезпечення
здобуття
освіти”. Опубліковано 22 кейси (за підтримки
професійної освіти відповідно до груп професій
EU4Skills)
галузевого спрямування

Створення онлайн платформи «Професійна освіта
онлайн», наповнення її навчальними матеріалами

Завдання МОН до кінця 2021 року

Запровадження інституційного аудиту закладів
професійної освіти

Забезпечити наповнення сайту навчальнопрактичних центрів

Формування функціонування внутрішньої системи
та системи зовнішнього забезпечення якості
професійної професійної освіти

Проведення регіональних етапів Всеукраїнського
конкурсу WorldSkills Ukraine

Створення умов для професійного розвитку
педагогів закладів професійної освіти

Створення інформаційних матеріалів щодо
покращення іміджу профосвіти

