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Про відповідність професійної освіти області  

запитам сучасного ринку праці 

 

Заслухавши доповідь  начальника відділу науки, вищої та професійної 

освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти харківської 

обласної державної адміністрації Волік І.М.  про відповідність професійної 

освіти запитам сучасного ринку праці, колегія відмічає, що Департаментом 

науки і освіти спільно із професійно-технічними навчальними закладами та 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів проводиться певна робота, 

спрямована на подальший розвиток професійно-технічної освіти та створення 

умов для забезпечення ринку праці області робітничими кадрами. 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 121 професією. 

Загальний контингент учнів та слухачів ПТНЗ складає майже 14000 осіб.  

 Навчально-виробничий процес у професійно-технічних навчальних 

закладах забезпечують понад 4200 працівників, з них понад 2100 педагогічних 

працівників.  

Продовжується  робота щодо впровадження державних стандартів 

професійно-технічної освіти. У ПТНЗ області впроваджено державні 

стандарти ПТО із 84 професій. Робітничу кваліфікацію за 2 і більше 

професіями отримують 57% учнів, що підвищує соціальний захист молоді на 

ринку праці.  

Враховуючи запити ринку праці нашого регіону, закладами 

професійно-технічної освіти здійснюється підготовка робітничих кадрів за    

121 професією для 19 напрямків економіки області. 

Відповідно до регіонального плану розвитку професійно-технічної 

освіти на 2016-2018 роки, наданих Міністерству освіти і науки України 

пропозицій щодо модернізації мережі професійно-технічних навчальних 

закладів області на 2016-2018 роки, з урахуванням перспектив розвитку ринку 

праці регіону, демографічної ситуації території, використання потужностей 

будівель (споруд), стану навчально-матеріальної бази, кадрового потенціалу, 

економічної ефективності закладів професійно-технічної освіти, на підставі  

наказів Міністерства освіти і науки України створено 3 регіональних центри та 

продовжується робота з реорганізації                  14 професійно-технічних 

навчальних закладів та створення на їх базі                        6 регіональних 

центрів професійно-технічної освіти:  

До пілотного проекту Уряду України з модернізації підготовки 

кваліфікованих робітників за професіями «Швачка. Кравець. Закрійник» та 



«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» увійшли два 

професійно-технічних навчальних заклади області.  

З метою задоволення потреби підприємств, установ та організацій 

області у кадрах розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 14.09.2017 № 441 затверджено регіональне замовлення на 

підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів  у 2017 році для 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Загальні обсяги регіонального та державного замовлення на прийом 

учнів слухачів до професійно-технічних навчальних закладів Харківської 

області у 2017 році складають  7357  осіб та 67 молодших спеціалістів. 

Найбільше за напрямами підготовки регіональне замовлення на професії 

громадського харчування, загальні професії для всіх галузей економіки, 

загальні професії електротехнічного виробництва, будівельні, монтажні та 

ремонтно-будівельні роботи, професії сфери послуг. 

Ураховуючи зазначене, з метою подальшого сприяння розвитку 

професійної освіти та забезпечення області робітничим потенціалом, колегія 

Департаменту науки і освіти ухвалює: 

1. Інформацію щодо відповідності професійної освіти області запитам  

сучасного  ринку праці взяти до відома. 

2. Департаменту науки і освіти науки Харківської обласної державної 

адміністрації: 

2.1. Продовжити роботу щодо приведення мережі професійно-технічних 

навчальних закладів та структури підготовки робітничих кадрів у 

відповідність до сучасних вимог ринку праці області.  

Постійно 

2.2. Проаналізувати виконання обсягів регіонального та державного 

замовлення на 2017 рік у відповідності до потреб економіки області.  

До 25 жовтня 2017 року 

2.3. Проводити моніторинг якості підготовки та працевлаштування 

випускників професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог 

підприємств-замовників робітничих кадрів. 

Постійно 

2.4. Підготувати пропозиції щодо обсягів регіонального замовлення на 

підготовку робітничих кадрів відповідно до укладених угод з роботодавцями з 

урахування попиту на ринку праці. 

До 01 грудня 2017 року 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

Директора Департаменту науки і освіти – начальника управління освіти і 

науки Ігнатьєва В.В. 

 

Заступник директора Департаменту            О.О. Труш 

 
 


