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Вступ 

Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності ПТНЗ 

неможливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно 

творчо працюючих педагогічних працівників. Тому питання підвищення їх 

кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження у масову практику 

сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду 

залишається пріоритетним. 

Упродовж 2016 року навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти працював над вирішенням загальнорегіональної методичної 

проблеми: „Методичне забезпечення високого рівня професійної підготовки 

учнів професійно-технічних навчальних закладів на основі впровадження 

сучасних педагогічних та виробничих технологій”. 

З метою реалізації вищезазначеної проблеми упродовж звітного 

періоду здійснювалися заходи щодо адаптації педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів області до сучасних вимог                    

за допомогою модернізації навчально-методичної роботи шляхом 

упровадження сучасних навчально-виробничих, навчально-виховних, 

управлінських технологій, стимулювання професійного зростання 

педагогічних кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, активізації 

співпраці  професійно-технічних навчальних закладів області із замовниками 

робітничих кадрів,  соціальними партнерами, впровадження науково-

методичних досягнень у професійну підготовку кваліфікованих робітників, 

впровадження оновлених Державних стандартів професійно-технічної освіти, 

активізації та удосконалення форм інформаційно-видавничої діяльності 

центру. 

Упродовж звітного періоду НМЦ ПТО у Рівненській області 

продовжував працювати над реалізацією таких завдань: 

аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної 

роботи, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної 

методичної допомоги педагогічним колективам професійно-технічних 

навчальних закладів області; 

здійснення роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів 

навчання;  

здійснення заходів щодо вивчення та впровадження позитивного 

педагогічного і виробничого досвіду у навчально-виробничий та навчально-

виховний процес; 

надання інформаційних матеріалів про позитивний методичний 
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педагогічний та виробничий досвід у професійно-технічні навчальні заклади 

області;  

організація і проведення конференцій, проблемних семінарів, 

семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів, шкіл передового досвіду, 

засідань обласних методичних об’єднань, педагогічних читань, виставок, 

конкурсів тощо; 

впровадження оновлених Державних стандартів професійно-технічної 

освіти; 

організація удосконалення фахової майстерності педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів області шляхом 

залучення їх до проходження курсів підвищення кваліфікації, роботи 

проблемних семінарів, конференцій та проведення методичної роботи з 

педагогічними працівниками, спрямованої на забезпечення їх готовності до 

нововведень, опанування нового змісту освіти та педагогічних технологій на 

основі нових досягнень психолого-педагогічної науки з урахуванням освітніх 

потреб та тенденцій розвитку національної системи освіти; 

участь в організації стажування педагогічних працівників на 

підприємствах, надання методичної допомоги в розробленні індивідуальних 

планів і програм стажування у професійно-технічних навчальних закладах 

області;  

забезпечення новою методичною інформацією педагогічних колективів 

професійно-технічних навчальних закладів, розроблення та видання 

методичних посібників, рекомендацій тощо; 

вивчення та узагальнення потреб професійно-технічних навчальних 

закладів області у програмно-методичній документації, підручниках. 

навчальних посібниках, навчально-методичній літературі тощо, організація їх 

замовлення та розподіл; 

організація та проведення консультацій керівників та педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів області з питань 

навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, використання навчальних 

планів і програм та іншої навчально-методичної документації; 

надання методичної допомоги педагогічним колективам професійно-

технічних навчальних закладів області щодо організації роботи педагогічних 

рад, методичних комісій, функціонування методичних кабінетів; 

участь у розробленні Державних стандартів професійно-технічної 

освіти з конкретних робітничих професій, підготовка майбутніх 

кваліфікованих робітників за якими здійснюється у професійно-технічних 

навчальних закладах області; 
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організація розроблення робочих навчальних планів професійно-

технічних навчальних закладів області, аналіз їх виконання; 

розроблення навчальних планів і програм та іншої документації, 

надання послуг на виконання інших робіт на замовлення підприємств, 

організацій, установ та окремих громадян, надання методичної допомоги 

підприємствам та організаціям з питань підготовки й перепідготовки 

робітничих кадрів на виробництві.  

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення 

професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, 

ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання у 

навчально-методичному центрі працює 27 обласних методичних секцій. 

Заплановані основні методичні заходи: засідання обласних методичних 

секцій, робота творчих груп, засідання методичної ради, проблемні семінари, 

практикуми та тренінги, логічно пов’язані з науково-методичною 

проблемою, над вирішенням якої працює педагогічний колектив. 

Для реалізації методичної проблеми в регіоні підготовлено та виконано 

ряд організаційних та методичних заходів. Зокрема, проведено конкурси 

професійної майстерності учнів професійно-технічних навчальних закладів 

за професіями: 

- „верстатник широкого профілю ”; 

- „електрогазозварник”; 

- „помічник машиніста   електровоза ”; 

- „лицювальник-плиточник”; 

- „кравець” 

з обов’язковим використанням нових виробничих технологій для 

підготовки кваліфікованих робітників.  

Упродовж року навчально-методичний центр професійно-технічної 

освіти здійснював інформаційне та науково-методичне забезпечення для 

мережі професійно-технічних навчальних закладів області. Надавав 

методичну допомогу іншим навчальним закладам, установам, підприємствам 

інших форм власності, які надають послуги, пов’язані з одержанням 

професійної освіти. Для цих закладів методистами було надано допомогу в 

складанні робочих навчальних планів, підготовці документів для отримання 

ліцензії. 
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Засідання обласної методичної секції,  

НМЦ ПТО  

Методичний супровід освітнього процесу 

Всебічне реформування освітньої системи – це необхідність 

теперішнього часу, обумовлена сучасними потребами виробництва та 

спрямована на подолання стереотипів, сформованих десятиліттями у 

педагогічній науці та практиці.  

Вагому складову розвитку системи освіти значною мірою становлять 

педагогічна та методична майстерність викладачів і майстрів виробничого 

навчання, їх професійна компетентність. Ефективність роботи педагогів в 

значній мірі визначається системою науково-методичної роботи, яка 

забезпечує впровадження у практику роботи досягнень сучасної науки, 

передового педагогічного досвіду, новітніх виробничих технологій, 

формування професійно-педагогічної культури. 

Здійснюючи координацію навчально-методичної роботи, навчально-

методичний центр ставить завдання здійснення системного підходу до 

науково-методичного супроводу інноваційної діяльності педагогічних 

колективів ПТНЗ щодо створення системи мотиваційного, технологічного, 

особистісного забезпечення, формування професійної компетентності 

педагогів. 

На формування якісно нового педагога налаштована вся система 

роботи обласних методичних секції, яка спонукає кожного вчителя та 

майстра до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню 

членів педагогічного колективу педагогічними знахідками; дає змогу 

молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і 

досвідченіших колег; забезпечує 

підтримання в педагогічному колективі духу 

творчості, прагнення до пошуку. Кожне 

засідання секції носить тематичний характер 

і практикуються різні форми їх проведення: 

науково-практичні семінари. майстер-класи, 

тренінги, практикуми, творчі дискусії, 

консультації з участю науковців, авторів 

передового досвіду. 

Значна увага приділяється роботі з 

молодими педагогами, яка починається з діагностики, вивчення реального 

рівня їхньої педагогічної компетентності, якості забезпечення нормативних 

рівнів стандартів навчання й виховання, на основі цих досліджень 

плануються та проводяться навчання, тренінги.  
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Відкриття Міжрегіонального навчально-

практичного центру з підготовки монтажників 

санітарно-технічних систем та устаткування, 

ВПУ №22 м. Сарни 

Відкриття Міжрегіонального навчально-

практичного центру з підготовки монтажників 

санітарно-технічних систем та устаткування, 

ВПУ №22 м. Сарни 

Сучасні умови виробництва, де використовуються нові технології, 

потребують висококваліфікованих робітників. Це і спонукало колективи 

п’яти професійно-технічних навчальних закладів Рівненщини до пошуків 

нових форм і методів організації навчально-виробничого процесу та 

впровадження в навчальний процес інноваційних та виробничих технологій. 

Упродовж року на базі навчально-практичних центрів за сучасними 

технологіями підготовлено 826 осіб, з яких 667 учнів, 144 – майстри 

виробничого навчання, 5 – викладачів, 10 осіб з числа незайнятого населення. 

 

Визначною датою в розвитку профтехосвіти Рівненщини стало 24 

травня 2016 року, адже саме в цей день відбулося відкриття 

Міжрегіонального навчально-практичного центру з підготовки монтажників 

санітарно-технічних систем та устаткування на базі ВПУ №22 м. Сарни. 

Освоюючи нові форми співпраці, 

втілення державно-приватного 

партнерства у професійно-технічний 

освіті та завдяки Швейцарській агенції 

розвитку і співробітництва (SDC) у 

партнерстві з компанією Геберіт 

Інтернешнл СейзАТ та Ресурсним 

центром ГУРТ стало можливим 

проводити підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів 

санітарно-технічних систем у новому 

навчально-практичному центрі, обладнаному найновішим устаткуванням, що 

використовується в Європейських країнах, а також використовувати досвід 

швейцарських експертів. 

Набуває популярності підвищення 

кваліфікації у формі проведення майстер-

класів, що дає змогу вивчати та 

опрацьовувати конкретні технологічні 

процеси тієї чи іншої професії, 

використовуючи при цьому сучасні 

матеріали та обмінюючись досвідом. 

Активна співпраця з ТЗоВ 

„Снєжка-Україна” сприяла проведенню 

навчально-практичних семінарів за 

матеріалами і технологіями „Sneizka”з 
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Майстер-клас на базі навчально-

практичного центру, ВПУ №22 м. Сарни 

Майстер-клас на базі ДНЗ „Рівненське 

ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі" 

малярних робіт на базі ВПУ №1 м Рівне та за матеріалами „Vidaron” для 

опорядження та захисту деревини на базі Навчально-методичного центру. 

Опанувати технології утеплення та 

опорядження будівель за матеріалами 

„Ceresit”, викладачі спецдисциплін та майстри 

виробничого навчання мали змогу 29 березня 

2016 року на базі навчально-практичного 

центру ВПУ №22 м. Сарни, а удосконалити 

технологію виконання лицювальних робіт на 

криволінійних поверхнях на майстер-класі у 

ВПУ №1 м.Рівне 13 квітня 2016р.  

Для викладачів спецдисциплін та 

майстрів в/н за професією „Електрозварювальник ручного зварювання” 

проведений майстер-клас на базі навчально-практичного центру ВПУ-29 смт 

Володимирець. 

Сучасне обладнання, досвідчені фахівці 

навчально-практичного центру Державного 

навчального закладу „Рівненське вище 

професійне училище ресторанного сервісу та 

торгівлі” дали можливість 31 березня 2016 

року підвищити свою кваліфікацію майстрам 

виробничого навчання та викладачам 

спецдисциплін професійно-технічних 

навчальних закладів області за професіями 

„Кухар” та „Кондитер”. Під час майстер-

класів були приготовлені вишукані страви „Перепілка смажена на грилі із 

фруктовим соусом та фломбованими та грильованими овочами” та 

„Шоколадні капкейки із кремом муслін”. 

Всі учасники проведених майстер-класів мали можливість підвищити 

свій професійний рівень та покращити фахові знання та вміння і отримали 

відповідні сертифікати. 

 

З 29 листопада по 1 грудня 2016 року на базі ДНЗ „Рівненське вище 

професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”, у рамках проекту 

міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу „Покращення 

системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону”, 

відбувся семінар для майстрів виробничого навчання за професією „Кухар” 

Рівненської та Волинської областей з метою підвищення якості підготовки 
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Семінар для майстрів в/н за професією 

"Кухар", ДНЗ „Рівненське ВПУ 

ресторанного сервісу і торгівлі" 

 

Майстер-клас  для майстрів в/н за професією 

"Кухар" 

робітників субрегіону. 

На семінарі був презентований 

проект та результати дослідження ринку 

праці Волинського субрегіону; проведені 

практичні заняття з питань внесення змін 

до навчальних програм виробничого 

навчання, а також практичне заняття з 

теми: „Удосконалення кваліфікації 

персоналу, матеріально-технічного 

забезпечення, маркетингу, розроблення 

електронних засобів навчання”. У рамках навчального семінару було 

проведено майстер-класи з приготування  

страв за сучасними технологіями та  

практичне заняття, в ході якого учасники 

відпрацювали тему: „Визначення плану 

дій для кожного учасника по 

удосконаленню навчальних програм та 

матеріально-технічної бази професійно-

технічних навчальних закладів”. 

 

Впровадження дистанційних форм навчання 

Навчально-методичний центр проводить роботу серед педпрацівників 

профтехзакладів із залучення їх до освоєння роботи у системі дистанційного 

навчання Moodle, створення власних дистанційних курсів і проведення 

навчання учнів ПТНЗ на їх основі, для чого надає у користування вище 

названий ресурс. Бажаючі, мають можливість звернутись у навчально-

методичний центр, зокрема, і особисто до мене, з проханням зареєструвати їх 

для роботи у даній системі. Для цього необхідно вказати свої прізвище, ім’я 

та по батькові, назву ПТНЗ та особисту електронну адресу. Після реєстрації 

на їх адресу надійде логін і пароль для доступу до системи дистанційного 

навчання; будуть надані права автора курсів і викладача, що дасть 

можливість створювати власні курси, створювати власні групи та 

реєструвати в них учнів; проводити навчання.  

Освоєння навичок створення дистанційних курсів у системі Moodle та 

використання названої систем для дистанційного навчання є одним із 

перспективних напрямів діяльності педагога, враховуючи швидкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій та обумовлені цим зміни у 
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Тренінгові заняття для вихователів 

гуртожитків ПТНЗ 

різноманітних сферах людської діяльності та виробництва, зокрема. У зв’язку 

із чим, даному питанню приділяється увага при проведенні занять 

методичних секції, проходженні педпрацівниками курсової підготовки, 

проведенні вебінарів тощо.  

На сьогодні на сайті системи дистанційного навчання Moodle 

навчально-методичного центру зареєстровано 46 педпрацівників ПТНЗ 

області, які почали працювати над 28-и дистанційними курсами. З позитивної 

сторони слід відзначити курс із предмету „Технології” викладача 

Квасилівського професійного ліцею Жулавніка С.Ю.; активно ведуть роботу 

у власній системі дистанційного навчання Moodle викладачі ДНЗ „Дубенське 

вище художнє професійно-технічне училище” Тимощук О.В. та 

Жичковський О.О. 

 

Методичний супровід виховної роботи у ПТНЗ 

НМЦ ПТО у Рівненській області спільно 

з Рівненською обласною громадською 

організацією „Центр підтримки громадських 

ініціатив „Чайка” за сприяння Міжнародної 

організації з міграції в Україні та управління 

освіти і науки Рівненської ОДА організували і 

провели тренінгові заняття для вихователів 

учнівських гуртожитків ПТНЗ реалізовуючи 

проект „Підвищення обізнаності вразливих 

дітей та молоді, які навчаються в професійно-

технічних навчальних закладах Рівненщини та проживають в гуртожитках, 

щодо безпечної міграції та працевлаштування”. 

Заняття проводились у два етапи упродовж 3-6 жовтня 2016 року на 

базі дитячого спортивно-оздоровчого комплексу „Електронік” (с. 

Олександрія). В ході проведення занять підготовлено 37 тренерів з числа 

вихователів учнівських гуртожитків професійно-технічних навчальних 

закладів Рівненщини. Першочерговими завданнями для підготовлених 

тренерів буде проведення на базі гуртожитків превентивних заходів, 

націлених на підвищення обізнаності молоді щодо проблеми торгівлі 

людьми, безпечної міграції та працевлаштування, в тому числі по програмі, 

рекомендованій Міністерством освіти та науки України „Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція”. 

По завершенню навчання всі учасники отримали методичну літературу 
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Тренінгові заняття для лідерів учнівського 

самоврядування 

Зустріч лідерів учнівського самоврядування  

з бійцями АТО 

та презентаційні матеріали для подальшої роботи. 

 

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, удосконалення роботи 

учнівського самоврядування у 

профтехзакладах області 12 жовтня 

2016 року навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти у 

Рівненській області у рамках співпраці з 

Рівненською обласною універсальною 

науковою бібліотекою було проведено 

комплексний обласний культурно-

масовий захід, приурочений Дню 

захисника України.  

З метою ознайомлення учнівської 

молоді з діяльністю Пластової громадської організації відбулась зустріч з 

представниками пластового руху Рівненщини. Для лідерів учнівського 

самоврядування було проведено тренінгове заняття на тему: „Сучасний лідер 

– патріот”. Було обговорено пріоритетні питання організації виховної роботи 

у профтехзакладах області, розглянуті способи використання основних 

виховних форм та методів організації виховної роботи з реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання в ПТНЗ, проаналізовано стан 

злочинності та правопорушень, проявів насильства та жорстокості учнів 

ПТНЗ області за 9 місяців 2016 року. 

Цікавою та змістовною частиною комплексного заходу став урок 

мужності, який не залишив байдужим 

жодного учасника заходу. Відбулась 

зустріч з бійцями АТО: Оленою Тимчук 

– військовослужбовцем 130-го 

розвідувального батальйону; Тарасом 

Козлишиним – бійцем добровольчого 

батальйону „ОУН”; Іваном Лепехою – 

бійцем батальйону „Айдар” та 

представницею волонтерської 

організації „Допомога армії. Рівне” – 

Іванною Свиридою. Напередодні обласною радою учнівського 

самоврядування було ініційовано проведення акції „Привітай захисника!”, 

під час проведення якої, лідери учнівського самоврядування в кожному 
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Лінкевич Ольга, переможець 

конкурсу „WorldSkills Ukraine” 

профтехзакладі області виготовляли вітальні листівки воїнам до Дня 

захисника України. Під час зустрічі діти привітали бійців та передати 

виготовлені листівки від учнівської молоді профтехзакладів на передову для 

наших захисників. 

На завершення комплексного масового заходу відбулось розширене 

засідання обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних 

навчальних закладів Рівненщини „Лідер”, де було обговорено важливі 

питання діяльності учнівського самоврядування та обрано новий актив 

обласної ради. Головою обласної ради учнівського самоврядування стала 

учениця Вищого професійного училища № 1 м. Рівне Миронець Маргарита; 

заступниками голови: учень Вищого професійного училища № 22 м. Сарни 

Абрамчук Віталій та учениця ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний 

ліцей” Паньковець Катерина. 

 

Конкурси професійної майстерності серед учнів ПТНЗ 

На конкурсі професійної майстерності „WORLDSKILLS UKRAINЕ” 

команда Рівненської області представляла на конкурсі дев’ять компетенцій, а 

саме: кондитерське мистецтво, кулінарне мистецтво, ресторанний сервіс, 

перукарське мистецтво, технології моди, зварювальні роботи, сухе 

будівництво та штукатурні роботи, облицювальні роботи, сантехніка та 

опалення. 

Вдалими і високо професійними стали виступи учасників конкурсу. За 

компетенцією „Сухе будівництво та штукатурні роботи“ учень Пилюта 

Василь показав свою високу майстерність у виконанні опоряджувальних 

робіт, здобув І місце та найвищу нагороду „Золоту медаль“. 

Одночасно відбувався II Міжнародний кулінарний фестиваль 

„BESTCookFEST-2016“ у рамках Міжнародного експофоруму ресторанно-

готельного бізнесу та клінінгу FoReCH у виставковому центрі 

„КиївЕкспоПлаза“ з нагоди започаткування діяльності громадської спілки 

„Український кулінарний союз“. 

На цих двох конкурсах Рівненську область 

представляв ДНЗ „Рівненське вище професійне 

училище ресторанного сервісу і торгівлі“ у 

компетенціях „Кулінарне мистецтво“, „Кондитерське 

мистецтво“ та „Ресторанний сервіс“.   

За результатами конкурсів учні закладу 

отримали наступні нагороди: 
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- у компетенції „Кулінарне мистецтво“ учениця II курсу Лінкевич 

Ольга виборола I місце (золота медаль) у Всеукраїнському конкурсі фахової 

майстерності „WorldSkills Ukraine“ та ІІ місце (срібна медаль) у II 

Міжнародному кулінарному фестивалі „BESTCookFEST-2016“; 

- у компетенції „Ресторанний сервіс“ учень II курсу Шпоняк Назарій 

посів I місце (золота медаль); 

- у компетенції „Кондитерське мистецтво“ учениця II курсу Філончук 

Софія виборала III місце (бронзова медаль) у II Міжнародному кулінарному 

фестивалі „BESTCookFEST-2016” 

Мета проведення Всеукраїнського конкурсу - це популяризація 

робітничих професій, професійна орієнтація молоді, а також упровадження в 

систему вітчизняної професійної освіти кращих міжнародних напрацювань.  

 

Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими 

установами, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців 

16 вересня 2016 року в м. Івано-Франківськ відбувся круглий стіл щодо 

стану та перспектив розвитку професійної освіти в Україні. Це була робоча 

зустріч представників різних середовищ 6 областей Західної України 

(Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Чернівецька та 

Тернопільська), а саме – бізнесу, органів управління освітою на 

регіональному та районних рівнях, представників шкіл і освітніх установ 

професійного профілю та регіональних управлінь праці і центрів зайнятості, з 

Рівненської області були присутні: Коржевський П.М., заступник начальника 

управління – начальник відділу професійно-технічної освіти та Рожкова О.Є., 

методист НМЦ ПТО у Рівненській області.  
 

 
 

Одним з елементів зустрічі стала презентація найбільш важливих 

аспектів „Звіту про перешкоди у підвищенні якості професійної та бізнес 

освіти в професійно-технічних навчальних закладах та ВНЗ І-ІІ ст., та про 
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основні потреби і очікування роботодавців відносно рівня кваліфікації 

випускників цих закладів на Західній Україні”.  

  
 

Звіт є результатом кількамісячних досліджень (тематичні фокус-групи, 

кабінетні дослідження) і аналізу в рамках проекту. В опитуванні 

(оформлення онлайн-анкет) прийняли участь приблизно 60 закладів та 

приблизно 150 підприємств/підприємців. Найважливішим завданням 

круглого столу було проведення дискусії, що дозволило поглибити і 

доповнити дослідження і визначити шляхи підвищення якості професійно-

технічної та підприємницької освіти в українських навчальних закладах. 

 
Темою обговорення були потреби і очікування роботодавців щодо 

кваліфікації випускників професійно-технічних навчальних закладів 

західноукраїнських областей - в контексті поточних тенденцій професійної 

освіти і можливості адаптації пропозицій до ситуації на ринку праці 

(наприклад, дефіцит компетентності, який вбачають підприємці в молодих 

робітниках, методи і напрямки змін у сфері професійного і бізнес навчання в 

українській системі освіти, виявлення найбільш затребуваних підприємцями 

компетенцій у поділі на вузько спеціалізовані професійні, універсально-

професійні та підприємницькі. Окремим питанням до обговорення стала 

можливість тіснішої співпраці між освітньою адміністрацією, професійно-

технічними навчальними закладами і роботодавцями для підвищення якості 

професійної підготовки випускників, що сприятиме їх майбутній зайнятості 

та економічному розвитку Західної України. 

У результаті зустрічі був сформульований остаточний варіант Звіту про 

дослідження і співставлення рекомендованих шляхів підвищення якості 
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Учасники та тренери проекту „Активна 

молодь на ринку праці”, м. Львів 

професійної та підприємницької освіти в українських навчальних закладах. 

На основі цього Звіту були визначені ті професійні групи, які детермінували 

в подальших заходах проекту. 

Проект, профінансований Міністерством Закордонних Справ РП в 

рамках програми „Співпраця задля розвитку 2016”, реалізується Фундацією 

Розвитку Місцевої Демократії Малопольським Інститутом Територіального 

Самоврядування і Адміністрації в Кракові (головний партнер проекту) 

спільно з Західноукраїнським Регіональним Навчальним Центром у Львові та 

Громадським Центром „Ділові Ініціативи” з Івано-Франківська (партнери 

проекту ) з березня 2016 року по грудень 2017 року, а круглий стіл є одним з 

його заходів. Основна мета проекту полягає в підвищенні якості професійної 

і бізнес освіти в окремих професійних навчальних закладах на території 

Західної України, в тому числі з використанням методів моделювання 

реальних умов праці та пристосування до потреб регіональних ринків праці. 

 

Участь у міжнародних  проектах 

З 21 по 23 вересня 2016 року у м. Львів проходила перша навчальна 

сесія в рамках українсько-польського проекту „Активна молодь на ринку 

праці – підвищення якості професійного та підприємницького навчання в 

українських навчальних закладах з використанням методів моделювання”. 

Проект реалізовують Фундація Розвитку Місцевої Демократії 

Малопольський Інститут Територіального Самоврядування і Адміністрації в 

Кракові (Польща) спільно з Громадським Центром „Ділові Ініціативи” з 

Івано-Франківська та Західноукраїнським Регіональним Навчальним 

Центром зі Львові за фінансової підтримки Міністерства Закордонних Справ 

Республіки Польща (програма „Співпраця задля розвитку 2016”). Проект 

триватиме з березня 2016 року по грудень 2017 року. Основна мета проекту 

полягає в підвищенні якості професійної і 

бізнес освіти в окремих професійних 

навчальних закладах на території Західної 

України, в тому числі з використанням 

методів моделювання реальних умов праці 

та пристосування до потреб регіональних 

ринків праці. Новим елементом системи 

стала організація та започаткування 

діяльності „Модельних лабораторій праці”, 

де молодь, яка прагне реалізувати себе на ринку праці, засвоюватиме 
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Під час тренінгу для викладачів економіки 

Під час візиту до Польщі 

практичні навички роботи в модельних підприємствах чи організаціях. 

Від Рівненської області участь в цьому проекті беруть п’ять 

професійно-технічних закладів та Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Рівненській області.  

Основні заходи цього року це чотири навчальні семінари з тематики 

сучасних методів навчання професійних, універсальних та підприємницьких 

компетенцій для учасників проекту. Навчальні сесії проводили кваліфіковані 

польські експерти у форматі семінарів-майстерень.  

Українські викладачі, які пройшли 

навчання в рамках проекту, проводитимуть 

у своїх навчальних закладах пілотні 

майстерні з молоддю, використовуючи 

знання і навички, отримані під час 

навчально-тренінгового циклу, у тому 

числі проведення занять методом 

моделювання праці. У квітні 2017 року 

заплановано проведення у Львові виїзних 

пілотних уроків – майстерень з моделювання праці, після проведення яких 

відбудуться візити стажування з відвідуванням польських професійних шкіл 

та закладів безперервної освіти – 2 візити стажування, кожні п’ять днів (у 

травні 2017 року). 

В рамках проекту також заплановано організацію щорічного 

українського Міжрегіонального Конкурсу “Юніор Бізнесу-2017” для учнів 

шкіл IІ-III ступеню та учнів професійних навчальних закладів. Конкурс 

полягає у розробці і презентації найцікавішої ідеї для підприємницької 

діяльності, придуманої, описаної і заявленої молодими людьми, які 

братимуть участь. Заявлені молоддю проекти повинні бути інноваційного 

характеру, а сфера діяльності максимально відповідати потребам молоді або 

місцевої спільноти.  

За  результатами конкурсу із 56 заявлених було обрано 15 кращих 

команд Львівської, Волинської та Рівненської 

областей. Журі конкурсу обрало найкращі 5 

команд. Усі фіналісти  були нагороджені 

сертифікатами, а призери отримали подарунки 

за хороший результат. 

Перші 3 команди виграли головну 

нагороду конкурсу – тижневий навчальний 

візит до Польщі.  
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Під час гри „Холопська Школа Бізнесу” 

Серед головних презерів стала й команда „Веселий рак”, тренер-опікун 

Ільчук Віра Василівна, Вище професійне училище №22 м. Сарни. 

З 4 по 10 грудня учні зі своїм тренером-опікуном перебували у Польші 

ти відвідали у Кракові музей „Підземелля 

Ринку”, „Фабрику Емалія Оскара Шиндлера”, 

осередок „Рогатина”, ТзОВ „Хохловські 

Терми”, були на екскурсії по Старому Місті 

та на Королівському Замку, в Копальні Солі 

„Бохня”, в музеї Міської Інженерії, у 

Планетарію, а також у Гімназії ім.Короля 

Владислава Ягелли в Нєполоміцах грали у 

спільну гру „Хлопська Школа Бізнесу”.  

Участь у подібних проектах дозволяє визначати та впроваджувати 

шляхи підвищення якості професійної освіти з використанням інноваційних 

методів навчання, розробляти механізми співпраці між адміністрацією, 

професійно-технічними навчальними закладами та роботодавцями, 

активізувати  учнівську молодь до започаткування майбутньої господарської 

діяльності. 

 

Проект „Покращення системи підготовки кадрів для потреб 

економіки Волинського субрегіону” 

 В області прийнято Програму реалізації проекту „Покращення системи 

підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону” в рамках 

реалізації Програми Європейського Союзу „Підтримка політики 

регіонального розвитку в України”, затверджено рішенням Рівненської 

обласної ради №1436 від 06.03.2015 року. Завдання та заходи проекту: 

сприяти налагодженню соціального діалогу у сфері ринку праці.  

 Проект реалізовується у межах Грантового контракту зовнішньої 

діяльності Європейського Союзу про впровадження проекту „Покращення 

системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону”, 

№2014/346-207 який підписаний Європейським Союзом в особі Європейської 

Комісії 14.08.2014 року та Управлінням освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації в партнерстві з Волинською облдержадміністрацією 

та громадською організацією „Волинський ресурсний Центр”. Термін 

реалізації 2014-2017 рр. 

 Завдання та заходи проекту: сприяти налагодженню соціального 

діалогу у сфері ринку праці.  

В рамках проекту проведено дослідження сучасного стану та 
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Семінар для майстрів в/н за професією "Кухар" 

перспективних потреб ринку праці Рівненської області проведено 

опитування найбільших роботодавців, які працевлаштовують більше 30 

робітників, проведено опитування безробітних і випускників ПТНЗ (Звіт за 

результатами дослідження ринку праці Волинського субрегіону). Дані 

дослідження дали змогу внести корегування середньострокового бачення 

розвитку системи ПОН у регіоні та поставити конкретні завдання. 

Завдання 1. Покращити первинну професійну підготовку.  

За результатами дослідження ринку праці: визначено перелік сучасного 

обладнання, яке буде закуплено в 2016 році на загальну суму 624 тис. євро 

для оснащення 12 навчальних майстерень професійно-технічних закладів 

Волинської та Рівненської областей; в 2016-2017 рр. розробляються 

мультимедійні засоби навчання для підвищення якості підготовки за 5 

напрямками професійної підготовки, які є одними з найбільш затребуваних у 

субрегіоні.  

У листопаді 2016 року розпочато проведення  20 семінарів для майстрів 

виробничого навчання ПТНЗ Рівненської та Волинської областей. Мета 

семінарів – підвищити якість навчальних програм підготовки за професіями, 

найбільш потрібними в регіоні. Основою для корегування навчальних 

програм будуть рекомендації, висловлені роботодавцями під час проведеного 

дослідження ринку праці.  

На базі державного навчального закладу „Рівненське вище професійне 

училище ресторанного сервісу та торгівлі” проведено семінарське засідання 

для майстрів виробничого навчання двох областей, що здійснюють 

підготовку за професією „Кухар”,  на базі вищого професійного училища 

№22 м.Сарни за професією „Монтажник гіпсокартонних конструкцій”. 

Упродовж роботи семінарів майстри 

виробничого навчання мали змогу 

ознайомитися із рекомендаціями 

роботодавців щодо покращення підготовки 

робітничих кадрів, проаналізувати питання 

працевлаштування випускників, скласти 

мапу ринку праці за напрямком 

підготовки, спрогнозувати в майбутньому 

попит на підготовку кадрів. В ході занять 

майстри виробничого навчання визначали основні компетентності, якими має 

володіти випускник навчального закладу, прогнозували навчальні результати 

підготовки учнів за IV розрядом, планували навчальні кроки для реалізації  

програми підготовки, вносили зміни до навчальних програм.  
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Майстер-клас для майстрів в/н  

за професією "Кухар" 

У програму семінарів включено 

проведення майстер-класів для майстрів 

виробничого навчання, на яких учасники 

мали змогу підвищити свою кваліфікацію 

у приготуванні страв, вдосконалили 

навички монтування гіпсокартонних 

конструкцій. 

Завдання 2. Покращити 

профорієнтаційну роботу з учнями. 

Розроблено посібник для молоді з питань 

вибору професії та пошуку роботи, буде виданий влітку 2016 року та 

поширений серед ЗОШ та ПТНЗ; створено онлайн-систему для тестування 

професійної придатності молоді; створено інформаційно-пошукову систему 

про ринок праці регіону;проведено 4 тренінги з питань створення центрів 

кар‘єри ПТНЗ. 

Завдання 3. Сприяти самозайнятості молоді регіону. Розроблено 

посібник з методики навчання підприємництву (готується до видання влітку 

2016 року); проведено 8 тренінгів з методики навчання підприємництву для 

викладачів економіки ПТНЗ у Рівненській області; проведено 5 вебінарів з 

питань започаткування бізнесу; завершується виготовлення для поширення в 

соціальних мережах мотиваційних відеороликів з питань започаткування 

бізнесу. 

 


