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Спецвипуск № 14
ХАРКІВ-2020

РОКІВ

Професійно 
(професійно-

технічній) освіті

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!Вітаємо Васз Днем 80-річчя системипрофесійно-технічної освітиі Днем працівника освіти!Неоціненним є ваш внесок у розвиток системи 

професійної освіти, яка в даний час є флагманом 

у вирішенні стратегічно важливих економічних 

питань в нашій країні і нашому регіоні!
Ви відкриваєте дорогу для багатьох юнаків і 

дівчат у доросле, трудове життя.
Ви є їх першими наставниками в обраній 

професії.
Ви створюєте професійні кадри для різних 

галузей економіки країни.Успішно впроваджуючи все нове, ви дбайливо 

зберігаєте традиції системи професійної осві-

ти, які з найбільшою вдячністю до вас переймає 

і примножує наша талановита молодь.
Дякуємо вам за працю і старанність!
Від щирого серця бажаємо вам енергії і не-

впинного творчого пошуку, сил в реалізації 

намічених планів і нових професійних здобут-

ків, міцного здоров'я та теплоти взаємного 

спілкування!

З повагою,
колектив НМЦ ПТО у Харківській області!

 Орган Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області                2 жовтня  2020 року
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Майже трьохсотрічний досвід ді-
яльності навчальних закладів, у тому 
числі профтехосвіти, Слобожанщини 
становить інтерес і як пізнавальний 
історичний матеріал, і, що надзвичайно 
важливо, як можливість для визначення 
найбільш прийнятного напряму у 
формуванні регіональної професійно-
освітньої політики у зв'язку з потребами 
виробництва та економічними рефор-
мами в Україні на межі двох тисячоліть.

На сьогодні, коли ведеться інтен-
сивний пошук нових форм організації 
підготовки кваліфікованих робітничих 
кадрів, надзвичайно актуальним є 
історичний досвід становлення ві-
тчизняної професійної школи, яка на 
своєму шляху зазнала багато малих і 
великих реформ. Історичний досвід 
підтверджує і той факт, що докорінні 
зміни в системі професійно-технічної 
освіти дають позитивні наслідки лише 
за умови врахування регіональних 
особливостей.

Історія профтехосвіти Слобожан-
щини нерозривно пов'язана з процесом 
економічного становлення краю і має 
давні традиції, закладені ще у другій 
половині XVII ст.

У цей період навкруги Харківської 
фортеці, збудованої у 1656-1659 рр., 
виникають слобідські поселення 
Журавлівка, Гончарівка, Панасівка та 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ 
ПРОФТЕХОСВІТИ ХАРКІВЩИНИ

ІСТОРІЯ 

інші, в яких інтенсивно розвиваються 
ремесла – гончарне, кушнірське (пошит-
тя хутряного одягу), ковальське, а також 
римарство (вичинка шкір), чоботарство 
(пошиття взуття), коцарство (виготов-
лення вовняних килимів-коців).

Про це досі нагадують назви ву-
лиць сучасного Харкова: Римарська, 
Коцарська, Чоботарська.

У другій половині XVIII ст. у 
Харкові будуються перші невеликі 
заводи: 5 цегельних, 4 пивоварних і 3 
солодильних. Продовжують активно 
розвиватися ремесла. Якщо 1780 р. 
близько 70% населення Харкова за-
ймалося землеробством, то наприкінці 
XVIII ст. найбільш численною стає гру-
па населення з ремісників і промисло-
виків – їх налічується 47%. На держав-
ній і військовій службі перебувало 21% 
населення, 14% займалося торгівлею. І 
лише 18% були землеробами.

Як бачимо, на межі ХVIII-ХIХ ст. 
Харків, як столиця Слобожанського 
краю, вже був великим на той час про-
мисловим та, завдяки чотирьом щоріч-
ним ярмаркам, торговельним центром 
і дедалі більше втрачав свою роль як 
місто-фортеця.

На той час на Слобожанщині не іс-
нувало спеціалізованих навчальних за-
кладів для підготовки ремісників. Але 
індивідуальне учнівство вже тоді було 
на високому рівні. Секрети професійної 
майстерності передавалися від поко-
ління до покоління, що значною мірою 
сприяло поступовому накопиченню 
досвіду для створення у подальшому 
навчальних закладів профтехосвіти.

Об'єктивною передумовою появи 
такого нового напряму, як професійно-
технічна освіта, став передусім 
інтенсивний розвиток економіки у 
другій половині XIX ст., що вимагало 
припливу великої кількості кваліфіко-
ваних робітничих кадрів. Розв'язати 
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це складне завдання шляхом тільки 
індивідуального учнівства вже не було 
можливим.

А тому можна вважати, що справ-
жня історія розвитку профтехосвіти 
у Слобідсько-Українській губернії 
розпочинається з першої половини 
XIX ст., тобто з періоду становлення 
промислового виробництва.

1855 р. в Харкові вже діяло 2 чаву-
ноливарні, З мідноливарні і шротоли-
варний заводи, 10 каретних майстерень, 
3 цегельні заводи, 5 тютюнових фабрик, 
3 підприємства з обробки шкір, завод з 
виготовлення фарб, 4 вовномийки, дві 
миловарні, 2 воскобійні, 5 свічкових 
заводів, олійня та інші підприємства, 
на яких було зайнято кілька тисяч 
робітників.

Особливо бурхливе піднесення про-
мислового будівництва у Харківській 
губернії спостерігається з кінця 60-х 
рр. XIX ст., чому значною мірою спри-
яло відкриття 1869 р. руху на Курсько-
Харківсько-Азовській залізниці.

Наприкінці XIX ст. у Харкові на-
лічувалося вже понад 250 підприємств, 
з них четверта частина підприємства 
машинобудування і металообробки. На 
заводах і фабриках було зайнято близь-
ко 12 тисяч робітників.

Виробництво потребувало постій-
ного припливу робітничих кадрів і тим 
самим породжувало настійну вимогу 
створення спеціальних стаціонарних 
професійно-технічних навчальних за-
кладів і організації державної системи 
підготовки кваліфікованих робітників.

На початку 40-х рр. XIX ст. при 
повітових училищах організовуються 
курси землемірів для навчання дітей 
поміщицьких селян, засновуються 

школи вівчарів.
1854 р. відкрито одне з перших 

в Україні Харківське землеробське 
училище, яке з часом перетворюється 
на один з провідних середніх навчаль-
них закладів сільськогосподарського 
профілю.

1870 р. у Харкові на базі засно-
ваних 1869 р. паровозних майстерень і 
вагоноремонтного заводу відкривається 
залізничне училище – також одне з пер-
ших в Україні. Розташовувалося воно у 
невеличкій будівлі поблизу залізниці, 
яке було підпорядковане Міністерству 
шляхів сполучення, готувало з 4-річ-
ним терміном навчання машиністів 
і слюсарів з ремонту локомотивів, 
будівельників-шляховиків, телеграфіс-
тів. Нині це Харківський професійний 
ліцей залізничного транспорту, який у 
2001 р. відзначив своє 130-річчя.

Сьогодні, проїжджаючи колишньою 
Петінською, нині Плехановською 
вулицею, можна побачити стіни старо-

винних промислових будівель. Тепер 
на цій території розташовані служби 
Харківського трамвайно-тролейбусного 
управління, а в січні 1886 р. коштом 
міської управи, приватної і громадської 
ініціатив тут було відкрито Харківське 
міське ремісниче училище. Випускники 
училища направлялися для роботи на 
промислові підприємства міста, а також 
на підприємства з побутового обслуго-
вування населення.

Велику роль у поліпшенні режиму 
роботи в училищі відіграв лікар-
новатор М. Прейс. Він провів низку до-
сліджень і запропонував практичні за-
ходи для зміцнення здоров'я учнів. Під 
час практичних занять у майстернях у 
другій половині дня була запроваджена, 
на його пропозицію, тридцятихвилинна 
перерва для гімнастичних вправ. Усі 
учні в цей час отримували кухоль чаю 
з хлібом. Уроки з предметів, які велися 
протягом години, були замінені 50-хви-
линними з 10-хвилинними перервами. 
Тривалість літніх канікул збільшилася 
до 2 місяців. М. Прейс увів до навчаль-
ного плану новий предмет – «Гігієна і 
перша допомога на виробництві».

Пізніше пропозиції М. Прейса 
запроваджено в усіх навчальних закла-
дах. З цією метою при училищі провели 
курси для викладачів ремесел з інших 
губерній.

Цікавим і повчальним в історії роз-
витку профтехосвіти Харківщини є той 
факт, що вже в ті роки здійснювався 
творчий зв'язок вищих навчальних 
закладів з професійними у підготовці 
ремісників.

У 70-80-х рр. XIX ст. у повітових 
містах і селищах Харківської губернії 
(Білопіллі, Краснокутську, Штеповці, 
Вовчанську, Валках, Змієві, Куп'янську, 
Ново-Псковську, Старобільську) від-
криваються Олександрівські ремісничі 
училища.

У ті ж роки група викладачів 
Харківського університету на чолі з 
професором М.М. Бекетовим заснувала 
товариство поширення в народі грамот-
ності. Поряд з недільними загальноос-
вітніми школами товариство заснувало 
1877 р. жіночу ремісничу школу, а 1898 
– декоративно-малярну школу.

У 90-х рр. XIX ст. були засновані 
Куп'янське, Валківське і Вовчанське 
сільські училища. У цих закладах 
вивчалися загальноосвітні предмети 
в обсязі 2-класної школи, а також 
спецтехнологія, прикладна механіка, 
сільгоспмашини, креслення і малюван-
ня, рахівництво., підковування коней 
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та ін. Випускники училищ обслуго-
вували поміщицькі садиби, селянські 
господарства в основному із слюсарно-
ковальських і столярних ремесел. 
Трохи пізніше розпочалася підготовка 
молодших спеціалістів з агротехніки. 
На той час у губернії функціонували 
також і нижчі сільгоспшколи для на-
вчання вівчарів, мірошників, доярів та 
ін.

Таким чином, у другій половині 
XIX ст. у Харківській губернії спостері-
гається інтенсивне заснування держав-
них, а також недержавних професійно-
технічних навчальних закладів.

У цей період сформувалася певна 
мережа навчальних закладів профте-
хосвіти різного типу, були закладені 
передумови для створення у подаль-
шому державної системи професійно-
технічної освіти в регіоні, що значною 
мірою сприяло економічному розвитку 
краю.

Подальший роз-
виток профтехосвіти 
Слобожанщини після 
жовтня 1917р. пов'язаний 
з індустріалізацією і 
становленням сільськогос-
подарського виробництва 
і в державі в цілому, і в 
Харківській області. У 
ці роки аж до початку 
Великої Вітчизняної війни у Харкові 
введено в дію чимало великих підпри-
ємств. Перед початком війни у цьому 
промисловому місті налічувалося 1200 
підприємств, на яких працювало понад 
300 тисяч робітників.

Спорудження та експлуатація 
великих сучасних заводів і фабрик 
ставили високі вимоги щодо підготовки 
кваліфікованих робітників. У цьому 
зв'язку проводилася робота зі створення 
різноманітних навчальних закладів но-
вого типу. На початку 20-х рр. це були 
школи-клуби для працюючих підлітків.

Найпопулярнішими в Харківській 
губернії були школи-клуби: машино-
будівників – при Харківському заводі 
«Серп і молот», текстильників – при 
суконній фабриці, друкарів – при дру-
карні «Комуніст».

Наприкінці 1920 р. 
на основі об'єднання 
шкіл-клубів із завод-
ським учнівством поча-
ли створюватися школи 
робітничої молоді, які 
згодом стали основою 
для організації шкіл 
фабрично-заводського 
учнівства (ФЗУ).

На Харківщині у 

20-ті рр. вже функці-
онували школи ФЗУ 
паровозобудівного за-
воду, швейної фабрики 
ім. Тінякова, заводів 
«Серп і молот», «Світло 
шахтаря», фабрик 
«Червоний Жовтень», 
тютюнової, панчішної ім. Кутузова, 
«Червона нитка», Будянської фаянсової 
та ін.

1929 року школи ФЗУ передано у 
відання промислових підприємств при 
загальному керівництві відповідних 

наркоматів і методичному керівництві 
органів народної освіти.

До 1930 року створюється система 
шкіл ФЗУ різного типу:

- школи ФЗУ підвищеного рівня – 
для підготовки бригадирів, наладчиків 
та ін.;

- школи ФЗУ для підготовки 
робітників-універсалів;

- школи ФЗУ для підготовки 
робітників-операторів;

- школи учнівства масових про-
фесій – ШУМП – зазвичай, у складі 
великих ФЗУ або на базі бригадного 
учнівства.

У ті ж роки створено стаціо-
нарні школи механізації сільського 
господарства.

Школи ФЗУ великих підприємств 
об'єднували програми навчальних за-
кладів різних типів. Прикладом може 
слугувати організація профтехосвіти 
на той час на Харківському тракторно-
му заводі.

Роботи зі спорудження 
Харківського тракторного заводу роз-

почато 1930 року. Враховуючи стислі 
терміни, відведені на введення в дію 
тракторного гіганта – всього 15 міся-
ців, – управління Харківтракторобуду 
приділило особливу увагу питанням 
підбору і підготовки кваліфікованих 
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робітничих кадрів для нормального 
пуску заводу і якнайшвидшого виходу 
на проектну потужність – до жовтня 
1931 року, терміну пуску ХТЗ.

Основною  формою  підготовки  
робітничих кадрів у навчкомбінаті 
ХТЗ були короткотермінові курси. 
Теоретичні заняття проводилися спо-
чатку в пристосованих приміщеннях 
головної контори, а потім - у спеціально 
збудованому навчальному корпусі.

Рівень початкової освіти курсантів 
був невисоким, тому в навчальному 
плані, попри короткі (чотири і шість мі-
сяців) терміни навчання, достатня увага 
приділялася вивченню загальноосвітніх 
предметів: рідної мови, суспільствоз-
навства, математики. До спеціального 
циклу входили спецтехнологія, техно-
логія металів, графічна грамота.

Для кожної спеціальності у на-
вчальних майстернях була розроблена 
методика послідовного освоєння 
операцій на виробах зі зростаючою 
складністю – так звані «стрічки робіт». 
Особлива увага приділялася культурі 
виробництва, хорошій організації ро-
бочих місць. Характерно, що вже у той 
час на верстатній дільниці на кожному 

навчальному місці була універсальна 
шафка з набором різального і вимірю-
вального інструменту, спеціальними 
комірками для заготовок і готових 
виробів. На кожній шафці було змон-
товано сигнальну панель з чотирма 
різнокольоровими електролампочками 
для виклику за необхідності інструкто-
ра, контролера, слюсаря-ремонтника, 
чергового електрика.

Виробнича практика проходила у 
цехах споруджуваного заводу під час 
монтажу і налагодження обладнання, 
з поступовим залученням учнів до ви-
пуску готової продукції.

До кінця 1931 року, тобто на момент 
виходу заводу на проектну потужність, 
навчальний комбінат підготував по-

над 2 500 кваліфікованих робітників. 
Своєчасна підготовка робітничих 
кадрів відіграла важливу роль у вироб-
ництві тракторів. До початку 1932 року 
їх випуск на заводі сягнув 100 машин 
на добу.

Таким чином, навчальний комбінат 
зі своїми завданнями щодо коротко-
строкової підготовки робітників різних 
спеціальностей і насичення ними цехів 

уведеного в дію ХТЗ в 
основному справився. 
Перед керівництвом ХТЗ 
постало завдання пере-
ходу на вищий ступінь 
підготовки і підвищення 
кваліфікації робітничих 
кадрів, що мало відіграти 
важливу роль у зростанні 
продуктивності праці, 
підвищенні якості про-
дукції, швидкому освоєн-
ні проектної потужності 
заводу.

Таким вищим сту-
пенем у ті роки стала система шкіл 
фабрично-заводського учнівства (ФЗУ), 
яка діяла, як зазначалося вище, з по-
чатку 20-х років.

Поряд зі шко-
лою ФЗУ на ХТЗ 
організовано й інші 
форми підготовки і 
підвищення квалі-
фікації робітничих 
кадрів. Відповідно 
до постанови 
Наркомважпрому 
було запроваджено 
систему технічного 
навчання робітників, 
до якої входили 
виробничо-технічні 

школи, школи бригадирів та інструкто-
рів, школи майстрів-наладчиків.

У жовтні 1940 р. формується сис-
тема державних трудових резервів, яка 
передбачала створення в державі реміс-
ничих (РУ) і залізничних (ЗУ) училищ 
із дворічним терміном навчання для 
підготовки кваліфікованих робітників 
промислового виробництва і транспор-
ту, а також шкіл фабрично-заводського 
навчання (ФЗН) із шестимісячним 
строком навчання для підготовки ро-
бітників масових професій будівельної, 
металургійної, нафтової промисловос-
ті. У Харківській області в цей час було 
відкрито 13 ремісничих і 3 залізничні 
училища та 11 шкіл ФЗН.

З грудня 1940 року почало функці-
онувати Харківське обласне управління 
трудових резервів. В умовах війни 
проблема забезпечення підприємств 
робочою силою була однією з найваж-
чих. У її вирішенні щойно організована 
система державних трудових резервів 
відіграла надзвичайно важливу роль.

Наприкінці жовтня – на початку 
листопада 941 року виникла необхід-
ність евакуації установ, тому числі й 
навчальних закладів трудових резервів 
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Харкова.
Незважаючи на те, що останні еше-

лони з людьми і обладнаним відходили 
у той час, коли німецькі війська вже 
були у Новій Баварії (залізнична станція 
на в'їзді в Харків), відправка колективів 
училищ зі своїми базовими підприєм-
ствами проходила організовано.

Переміщення виробництва із за-
хідних областей та схід, здійснене у 
стислі терміни, – це фактично подвиг 
народу. Протягом кількох місяців вели-
ка кількість заводів була евакуйована за 
тисячі кілометрів і пущена в дію прямо 
з вагонних коліс.

Юнаки і дівчата, які замінили на 
заводах, фабриках, будовах, транспорті 
батьків і старших братів, не шкодуючи 
сил працювали для фронту і внесли 
частку своєї праці у справу захисту 
Вітчизни. Вихованці трудових резервів 
на підприємствах, перебазованих у 
східні райони країни, становили понад 

половину всіх робітників.
Яскравим прикладом самовідданої 

праці молоді в роки Великої Вітчизняної 
війни може слугувати Харківське РУ № 
1 (нині ВІТУ № 6).

Десятки ешелонів з устатку-
ванням і людьми прибули на Урал. 
Напруженою працею робітників, понад 
половину яких становили підлітки, 
талантом інженерів і конструкторів у 
короткий термін мирне підприємство 
– Уралвагонзавод – перетворено на най-
більший танковий завод – Уральський, 
що розпочав серійний випуск відомої 
«тридцятьчетвірки».

Вихованці харківського ремісни-
чого училища №1 під керівництвом 
досвідчених майстрів стояли біля 
верстатів, печей, на складальних діль-
ницях. Це вони, ремісники 40-х років, 
брали участь в освоєнні технології 
автоматичного електрозварювання, 

запропонованої акаде-
міком Є.О. Патоном, 
який працював на той 
час на заводі і відіграв 
важливу роль у збіль-
шенні виробництва 
і підвищенні якості 
бойових машин. Уже 
через два місяці після 
евакуації з конвеєра 
сходило щодоби 25 
машин, наприкінці 
1942 року ця цифра 
досягла 100 танків на 
добу.

У переможні дні 
травня 1945 року з конвеєра заводу 
зійшов 35-тисячний танк. Його згодом 
установлено на постаменті Слави на те-
риторії підприємства в Харкові. І коли 
через 30 років, 1975-го, виникла необ-
хідність пересунути цей танк на новий 
майданчик, той легко завівся і рушив до 

нового місця власним 
ходом.

Уряд високо 
оцінив внесок трудів-
ників оборонних під-
приємств. Підлітки-
ремісники воєнних 
років пишаються тим, 
що поряд з дорослими 
нагороджені медаллю 
«За доблесну працю у 
Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 рр.».

Ще йшла війна, а 
на Харківщині, звіль-
неній від гітлерівців 
у серпні 1943 р., уже 

провадилася робота з відродження учи-
лищ і шкіл трудових резервів. Завдяки 
самовідданій роботі працівників на-
вчальних закладів і учнів наприкінці 
1943 – на початку 1944 р. відбудовано 
14 РУ, одне ЗУ, 3 спе-
ціальні РУ і 11 шкіл 
ФЗН із загальним 
контингентом близь-
ко 12 тисяч учнів.

Протягом 
50-80-х рр. від-
бувається станов-
лення професійно-
технічної освіти як 
цілісної системи, 
здійснюється перехід 
до створення єдиного 
типу навчальних за-
кладів профтехосвіти 
і підготовки робіт-
ників із загальною 

середньою освітою.
Цей процес супроводжується 

вдосконаленням змісту професійно-
технічної освіти, підвищенням якості 
підготовки молодих робітників, розши-
ренням переліку професій, збільшен-
ням мережі закладів профтехосвіти. 
Наприкінці 80-х рр. у Харківській 
області налічувалося вже 63 профтеху-
чилища, тим часом як на початку 60-х 
їх діяло тільки 29.

Зі зміною 1991 р. соціально-
економічних і політичних орієнтирів, у 
зв'язку зі становленням нової незалеж-
ної держави з ринковою економікою, 
розпочався новий етап у розвитку 
профтехосвіти.

Незалежна Україна успадкувала 
досить потужну систему професійно-
технічної освіти, яка за багатьма по-
казниками відповідала потребам країни 
того часу. Але вона була спрямована на 
задоволення потреб планової економіки 
та адміністративно-командної системи 
управління.

Масштабні перетворення в країні 
виявили слабкі місця ПТО, показали, що 
її модель значною мірою не відповідає 
сучасним вимогам. Відчутними стали 



Вісник профосвіти №14  Жовтень  2020 року 7

незбалансованість структури підготов-
ки робітничих кадрів з професійно-
кваліфікаційною структурою зайнятос-
ті – економіці країни, невідповідність 
зрослих вимог – рівневі компетентності 
робітників, відставання змісту освіти 
від розвитку науки і техніки. Реальним 
став той факт, що більшість робітників, 
зайнятих у виробництві і сфері послуг, 
мають низький і середній рівень ква-
ліфікації, не володіють комп'ютерною 
грамотністю, орієнтовані на значний 
обсяг ручної праці та технології вироб-
ництва 70-х рр.

Вимоги до змін у системі ПТО 
потребували проведення реформ у 
професійно-технічній освіті. Процес 
перетворень відбувався в умовах 
глибокої економічної кризи, спаду ви-
робництва, згортання соціальних про-
грам, що в багатьох випадках негативно 
відбивався на розвитку профтехосвіти, 
а інколи мав відтінок руйнації. Але 
система профтехосвіти Харківщини ви-
тримала і ці нищівні удари. Починаючи 
з 1992 р. інтенсивно збільшується 
обсяг освітніх послуг у закладах про-
фтехосвіти. Щорічно започатковується 

підготовка з 10-15 нових професій і 
ліквідуються ті, що не знаходять попит 
на ринку праці. Майже вдвічі зросла 
кількість інтегрованих професій, втричі 
– тих професій, що потрібні в малому 
та середньому бізнесі, сфері послуг. 
Засновано 2 вищі професійні училища. 
2 великі центри професійно-технічної 
освіти. Сформовано систему науково-
методичного забезпечення закладів 
профтехосвіти регіону.

У перші роки незалежності в 
Харківській області створено перший 
в Україні обласний навчально-
методичний центр професійної освіти 
(1992 р.), перший в Україні обласний 
науково-методичний центр професійно-
технічної освіти (1999 р.), який в 2002 р. 
зайняв перше місце на Всеукраїнському 
конкурсі регіональних методичних 
установ профтехосвіти на кращу 
організацію методичної роботи та 
інформаційно-методичного забезпечен-
ня ПТНЗ. Центр здійснив великий обсяг 
досліджень з таких актуальних питань, 
як розробка методології та моделі дер-
жавного стандарту профтехосвіти, кон-
цепції управління якістю ПТО, нової 

моделі побудови науково-методичної 
служби на загальнодержавному рівні, а 
також у регіонах, науково-методичного 
супроводження моніторингу структури 
та якості підготовки робітничих кадрів, 
діагностування рівня фахової майстер-
ності педагогічних кадрів. Харківський 
науково-методичний центр ПТО 
починає активно співпрацювати з 
Інститутом педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України та 
Українською інженерно-педагогічною 
академією.

Вперше в Україні заснована га-
лузева україномовна газета "Вісник 
профосвiти" та обласний науково-
методичний журнал "Професійна 
освіта: теорія і практика" (1992 р.).

Слід наголосити, що позитивні 
процеси в профтехосвіті області в ті 
часи відбувалися за повної відсутності 
державного фінансування на утриман-
ня, розвиток та оновлення навчально-
матеріальної бази, на забезпечення 
навчально-виробничого процесу. 
Більшість із цих проблем вирішувались 
за рахунок позабюджетних коштів.

 

На сьогодні професійно-технічна 
освіта Харківщини виконує надзви-
чайно важливу функцію – здійснює 
підготовку кваліфікованих робітничих 
кадрів для різних галузей економіки. В 
умовах впровадження ринкових відно-
син в економіці інтенсивно формується 
ринок праці, тому вимоги роботодавців 
до рівня кваліфікації і професійної 
компетентності фахівців значно зросли. 
Якість підготовки робочої сили має 
першорядне значення саме у період, 
коли Україна поставила собі за мету 
стати конкурентоздатною у світовому 

СУЧАСНІСТЬ 
економічному просторі.

Наявність високої кваліфікації 
у робітника, його професіоналізм 
тісно пов'язані з якістю освіти, що, в 
свою чергу вимагає оновлення змісту, 
науково-методичного забезпечення 
навчально-виробничого процесу, ство-
рення нового покоління підручників, 
навчальних посібників, інших ефектив-
них засобів навчання.

Оновлення змісту освіти, визна-
чення державних вимог щодо її якості 
та обсягу на рівні досягнень науки, 
техніки, технології та світового досвіду 

активізували проблему модернізації 
системи професійно-технічної освіти 
Харківщини. Модернізація системи 
ПТО регіону пов’язана, насамперед, 
із введенням в освітнє середовище 
інноваційних концепцій, в основу яких 
покладені цілісні моделі освітнього 
процесу, переорієнтацією його на по-
шук та розробку нових інноваційних 
шляхів розвитку регіональної системи 
освіти, на формування нового педаго-
гічного мислення.

Для успішного функціонування 
системи професійно-технічної освіти 
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Науково-методичний центр ПТО у 
Харківській області, концентруючи 
зусилля на науково-методичній про-
блемі "Управління якістю професійно-
технічної освіти в умовах модернізації 
ПТО", координує роботу всіх закладів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти (далі – ЗП(ПТ)О) регіону щодо 
формування потужного кадрового по-
тенціалу робітників з якісною освітою, 
усвідомлюючи, що її оновлення і осу-
часнення повинно відбуватися шляхом 
тісної співпраці ЗП(ПТ)О з підпри-
ємствами, соціальними партнерами, із 
залученням матеріально-технічної бази 
виробництв, ефективного використання 
державних коштів. Разом з тим, дуже 
важливим є вивчення кращого педаго-
гічного досвіду освітніх інновацій, що 
здійснюється на сучасному етапі роз-
витку ПТО, а саме: у змісті навчання і 
виховання учнів; у формах, методах 
і технологіях, які застосовуються в 
освітньому процесі; у змісті, структурі, 
формах і методах управління ЗП(ПТ)О; 
у розробленні і впровадженні стандар-
тів П(ПТ)О тощо.

Добре розуміючи, що одним із 
важливих чинників підвищення якості 
професійної освіти є комп'ютеризація 
та інформатизація, в області активно 
працюють над створенням сучас- 
ного інформаційного забезпечення 
ЗП(ПТ)О, підключення їх до локальної 
мережі Internet, створення електронних 
підручників. Як і у попередні роки, зна-
чну увагу було приділено функції моні-
торингу якості ПТО. За всіма основни-
ми сферами компетенції проводилися 
моніторингові обстеження, здійснено 
первинне накопичення, систематизація 
та аналіз інформації, що є необхідною 
інформаційною передумовою для 
подальшої реалізації циклу функцій 
управління якістю. Відпрацьовується 
методика комплексного аналізу даних 
всіх моніторингових обстежень, за 
результатами яких готується струк-
турований за сферами компетенції 
інформаційно-аналітичний матеріал, 
який використовується органами дер-
жавного управління ПТО і керівниками 
ЗП(ПТ)О.

Усі результати моніторингових 
досліджень з основних напрямків 
діяльності ЗП(ПТ)О за 2018/2019 на-
вчальний рік та за 2019 рік розміщено 
на сайті НМЦ ПТО у Харківській об-
ласті (http://nmc.ptu.org.ua/ Діяльність 
НМЦ ПТО / Звіти про роботу) та ви-
світлено у газеті «Вісник профосвіти». 
Крім цього, результати моніторингових 

досліджень з деяких напрямків діяль-
ності ЗП(ПТ)О доводяться до відома 
керівників ЗП(ПТ)О у вигляді наказів 
та листів Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної державної адмі-
ністрації і НМЦ ПТО у Харківській 
області.

У 2019 році працювали 75 творчих 
груп у 16 ЗП(ПТ)О, організаціях та 
установах різної форми власності, у 
тому числі у 12 ЗП(ПТ)О щодо роз-
робки пакетів комплексних кваліфіка-
ційних завдань з предметів професійно-
теоретичної та професійно-практичної 
підготовки (ККЗ) та контрольних 
робіт з предметів загальноосвітньої 
підготовки.

Творчими групами педпрацівників 
ЗП(ПТ)О з предметів професійно-
теоретичної та професійно-практичної 
підготовки розроблено 75 пакетів 
комплексних кваліфікаційних завдань 
для 16 ЗП(ПТ)О (всього 4500 завдань 
для предметів професійно-теоретичної 
та професійно-практичної підготовки). 
Методистами НМЦ ПТО у Харківській 
області було надано консультативно-
методичну допомогу ЗП(ПТ)О та 
іншим закладам освіти, установам, 
організаціям щодо розробки ККЗ з 
предметів професійно-теоретичної 
та професійно-практичної підготовки 
обсягом 450 годин із 75 професій з 
урахуванням їх дублювання.

Також підготовлено пе-
дагогічну творчу майстерню, 
семінари-практикуми:

– для заступників директо-
рів з навчально-виховної роботи  
ЗП(ПТ)О за темою: «Виховання в 
сучасному навчальному закладі: зміст, 
цінності, технології»; 

– для голів методичних комісій 
класних керівників та майстрів в/н за 

темою: «Удосконалення професійної 
майстерності класних керівників, 
майстрів в/н та вихователів засобами 
методичної роботи»;

– для вихователів гуртожитків 
ЗП(ПТ)О області за темою: «Організація 
виховної роботи з учнівською молоддю 
у ЗП(ПТ)О в умовах гуртожитку».

Для заступників директорів з 
навчально-виховної роботи була прове-
дена обласна школи позитивного досві-
ду роботи О.В.Щербакової, заступника 
директора з навчально-виховної роботи 
ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище сфери послуг», за темою: 
«Виховання соціально активної особис-
тості через творчий підхід до виховного 
процесу».  

Протягом 2019 року відбулися дві 
школи лідерів учнівського самовряду-
вання за темами: «Лідер учнівського 
самоврядування – сьогодні, кар’єра 
– завтра, успіх – завжди» та «Розвиток 
творчого потенціалу лідерів – шлях 



Вісник профосвіти №14  Жовтень  2020 року 9

до успіху», школи походили у ДНЗ 
«Харківський регіональний центр 
професійної освіти поліграфічних 
медіа технологій та машинобудування» 
(29.10.2019, 30.10.2019).

НМЦ ПТО у Харківській області 
було проведено обласний фестиваль-
огляд молодіжної творчості «Учень року 
– 2019» серед учнів ЗП(ПТ)О області, 
для проведення заходу було розроблено 
відповідне науково-методичне забез-
печення: проекти наказів, методичні 
рекомендації щодо проведення заходу, 
критерії оцінювання етапів та бланки 
збору й систематизації інформації.

З 32 ЗП(ПТ)О у фестивалі-огляді 
взяли участь 29 учнів ЗП(ПТ)О. 
Фестиваль-огляд проводився з метою: 
активізації роботи закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 
щодо створення умов для виявлення 
обдарованої молоді, сприяння по-
дальшому розвитку активної життєвої 
позиції учнів, підвищення їх творчого 
потенціалу, удосконалення форм і ме-
тодів роботи ЗП(ПТ)О щодо виховання 
громадян, здатних творити себе і своє 
життя, формування активної громадян-
ської позиції.

Переможцями фінального етапу 
фестивалю-огляду за номінаціями 
стали 12 учнів ЗП(ПТ)О, які були на-
городжені дипломами та подарунками 
оргкомітету. 

Аналітичний матеріал щодо ре-
зультатів обласного фестивалю-огляду 
молодіжної творчості «Учень року 
– 2019» серед учнів ЗП(ПТ)О надру-
ковано у газеті: «Вісник профосвіти». 
– 2019. – №11-12. 

Обласні заходи супроводжувалися 
виступами-презентаціями за темами: 

–  «Роль вихователя щодо орга-
нізації життєдіяльності учнів гурто-
житку» (обласний семінар-практикум 
для вихователів гуртожитків ЗП(ПТ)О, 
20.02.2019);

–  «Основні завдання та пріори-
тетні напрямки роботи методичної 
комісії класних керівників та майстрів 
виробничого навчання» (обласний 
семінар-практикум для голів методич-
ної комісії класних керівників та май-
стрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О, 
18.09.2019);

–  «Якість виховного процесу 
– запорука ефективного формування 
системи цінностей учнівської молоді 
ЗП(ПТ)О» (обласна науково-практична 
конференція заступників директорів з 
навчально-виробничої роботи, заступ-
ників директорів з навчально-виховної 
роботи ЗП(ПТ)О, 29.08.2019).

НМЦ ПТО у Харківській області 
забезпечував інформаційно-методичну 
підтримку участі ЗП(ПТ)О в освіт-
ньому проєкті «Виховний простір 
Харківщини: вектори розвитку» (2019 
– 2021 роки), який спрямований на 
вирішення викликів та проблем у сфері 
виховання дітей та молоді Харківського 
регіону. У рамках проєкту була запла-
нована та проведена низка обласних 
заходів: школи позитивного досвіду 
роботи; фестиваль-огляд молодіжної 
творчості; школи лідерів учнівського 
самоврядування; семінари-тренінги; 
педагогічна творча майстерня; 
семінари-практикуми тощо.

З метою створення умов для 

формування активної позиції молоді 
щодо соціальної адаптації у сучасно-
му суспільстві протягом 2019 року з 
лідерами учнівського самоврядування  
ЗП(ПТ)О проводились обласні зльоти, 
діяла обласна школа лідерів, де відбува-
лись тренінги, конференції. Випущена 
обласна учнівська газета «Вісник 
самоврядування профосвіти» №9, де 
надруковано 37 учнівських статей. 

З метою забезпечення доступу учнів, 
батьків та педагогів до інформації щодо 
діяльності учнівського самоврядування 
у ЗП(ПТ)О засобами мережі Інтернет 
здійснюється облік представництва, 
постійно оновлюється інформація на 
сайті учнівського самоврядування 
(http://2011liter.judo.com), найбільш 
нагальні питання обговорюються на 
форумі «Нова генерація лідерів».

НМЦ ПТО у Харківській області 
протягом року надіслано у ЗП(ПТ)О на-
кази, листи щодо організації освітнього 
процесу, методичної роботи, проведен-
ня роботи щодо конкурсу-захисту робіт 
МАН, участі у ЗНО, результативності 
проведення ДКА, ДПА, проведення 
обласного етапу мовно-літературних 
конкурсів, проведення виставок-оглядів 
дидактичних і методичних матеріалів 
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педпрацівників ЗП(ПТ)О, обласного 
огляду бібліотечної роботи, учнівських 
олімпіад з навчальних предметів, з 
предмета «Охорона праці», обласних 
конкурсів фахової майстерності, 
відбіркового етапу Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності 
«WORLDSKILLS UKRAINE», об-
ласного фестивалю-огляду молодіжної 
творчості «Учень року ЗП(ПТ)О – 
2019» серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської 
області. Забезпечений доступ до 
нормативних, розпорядчих документів, 
інструкційних матеріалів на сайті НМЦ 
ПТО у Харківській області та інформа-
ційному порталі «Професійно-технічна 
освіта Харківської області».

Крім цього, у розділі «Матеріали 
обласних масових заходів» на пор-
талі «Професійно-технічна освіта 
Харківської області» та на Фейсбуці 
у групі «Профтехосвіта Харківщини» 
представлені всі матеріали за секціями 
для педагогічних працівників, а також 
на сайті НМЦ ПТО у Харківській 
області до кожної новини про масові 
заходи додаються матеріали, які там 
заслуховувалися. 

У 2019 році у 32 ЗП(ПТ)О, 4 на-
вчальних центрах при установах ви-
конання покарань та організаціях, які 

надають освітні послуги, скориговано 
268 робочих навчальних планів, які 
відповідають вимогам стандартів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти 
та підприємств-замовників робітничих 
кадрів, у тому числі 11 за дуальною 
формою навчання та 5 – для навчання 
здобувачів професійної освіти на III 
ступені, які затверджені в установле-
ному порядку. Надано консультативну 
допомогу керівним та педагогічним 
працівникам ЗП(ПТ)О у кількості 595 
годин.

Творчими групами, до складу яких 
увійшли педпрацівники ЗП(ПТ)О, ро-
ботодавці, науковці та методисти НМЦ 
ПТО у Харківській області розроблено 
1 проєкт СП(ПТ)О на основі компе-
тентнісного підходу із професії 7345 
Палітурник. НМЦ ПТО у Харківській 
області організовано та проведено ряд 
заходів з метою здійснення цієї роботи 
створено робочу групу, проведено 5 
засідань.

Під час роботи над проєктами 
СП(ПТ)О із вищеназваної професії 
було проведено аналіз ринку праці 
Харківського регіону, визначено пере-
лік компетентностей до проєкту, які 
пропонують роботодавці, проведено 
засідання робочих груп із професії. 

Робочими групами визначено перелік 
навчальних модулів та професійних 
компетентностей з урахуванням вимог 
роботодавців та розроблений проєкт 
СП(ПТ)О вчасно надіслано до ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» 
МОН України.

Продовжено роботу щодо впровад-
ження СП(ПТ)О. Так, у 29 ЗП(ПТ)
О м.Харкова та Харківської області 
(без урахування дублювання) та 4 
навчальних центрах при установах 
виконання покарань впроваджено  
СП(ПТ)О нового покоління із 19 профе-
сій, які розроблені на основі компетент-
нісного підходу і затверджені протягом 
2018-2019 років. Проведено 3 засідання 
творчих груп з розроблення робочих 
навчальних планів, освітніх компонен-
тів/навчальних програм, навчально-
плануючої документації викладачів 
предметів професійно-теоретичної під-
готовки та майстрів в/н із 3 професій: 
7212 Електрогазозварник; 7231 Слюсар 
з ремонту колісних транспортних засо-
бів; 7122 Муляр. 

Із 2017/2018 н.р. НМЦ ПТО у 
Харківській області започаткував освіт-
ній проєкт «Дуальна форма навчання 
– успішна кар’єра в майбутньому», ро-
бота над яким продовжується. Спочатку 
до даної роботи залучилися три ЗП(ПТ)
О: Люботинський і Харківський профе-
сійні ліцеї залізничного транспорту та 
ДНЗ «Харківський професійний ліцей 
будівельних технологій». Із 2018 року 
до проєкту приєдналися ще 6 ЗП(ПТ)О. 
У 2019 році до даної роботи залучено 
ще два ЗП(ПТ)О: ДНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області», ДНЗ 
«Харківський регіональний центр 
професійної освіти поліграфічних 
медіатехнологій та машинобудування». 
Усього у проєкті беруть участь 11 
ЗП(ПТ)О, які впроваджують дуальну 
форму освіти у підготовку кваліфіко-
ваних робітників із 21 професії (без 
урахування дублювання), із них: моно – 
10, інтегровані – 11. Залучено 493 учні. 

Кількість підприємств, установ, ор-
ганізацій, що уклали двосторонні угоди 
для впровадження дуальної форми осві-
ти, збільшилась у порівнянні з минулим 
роком. Усього залучено 26 підприємств 
різних форм власності (без урахування 
дублювання). Укладено тристоронніх 
угод між здобувачем освіти, закладом 
освіти та роботодавцем – 264. У 
2018/2019 н.р. випущено 72 здобувачі 
освіти, із них працевлаштовано на 
підприємстві, де вони навчались за ду-
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альною формою освіти – 71,7%. За час 
виробничого навчання та виробничої 
практики учнями зароблено 7 723 197 
грн., із них відраховано до ЗП(ПТ)О – 3 
711 598,5 грн. 

ПАТ «Трест Житлобуд-1» модернізо-
вано базу ЗП(ПТ)О: передано безоплат-
но устаткування ДНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти інноваційних 
технологій будівництва та промисло-
вості» – силікатна цегла, вапняний та 
цементний розчини, шпаклівка, суміш 
для укладання плитки тощо.

Реалізація проєкту «Дуальна форма 
навчання – успішна кар’єра в майбут-
ньому» відкрила додаткові можливості 
для підвищення якості підготовки ква-
ліфікованих робітників, сприяє успіш-
ному професійному розвитку учнів та 
забезпечує тісний взаємозв'язок про-
фесійної освіти і виробництва, збіль-
шується відсоток працевлаштування 
випускників на базових підприємствах.

НМЦ ПТО у Харківській області 
у рамках проєкту здійснюється моні-
торинг стану впровадження елементів 
дуальної форми навчання, обговорю-
ються перспективи впровадження, 
можливості реалізації дорожньої карти, 
проблеми, що виникають у процесі на-
вчання учнів, та шляхи їх вирішення. 

Роботодавці беруть участь у про-
фесійній орієнтації молоді, розміщу-
ють рекламу ЗП(ПТ)О у наземному 
електротранспорті.

У 2019 році  НМЦ ПТО у Харківсь-
кій області спільно з Департаментом 
науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації здійснив аналіз 
системи професійно-технічної освіти 
Харківської області за методологією 
Туринського процесу в рамках про-
екту Європейського Фонду Освіти 
«Туринський процес 2018-2020. 
Україна. Регіональний рівень», який 
реалізувався у 25-ти регіонах України. 

Система ПТО Харківської області 
аналізувалася з позиції бачення її стану 
і перспектив розвитку, результативності 
у реагуванні на потреби економіки та 
ринку праці, ефективності врахування 
демографічних, соціальних та інклю-
зивних потреб, якості системи ПТО, 
аспектів управління та фінансування. 
За результатами аналізу підготовлено 
звіт, де представлено систему роботи 
професійної (професійно-технічної) 
освіти Харківської області.

23 жовтня 2019 року за підтримки 
фонду ім. Ебергарда Щьока (Баден-
Баден, Німеччина), Міністерства освіти 
і науки України, Харківської обласної 

державної адміністрації, НМЦ ПТО 
у Харківській області на базі ДНЗ 
«Регіональний центр професійної осві-
ти будівельних технологій Харківської 
області» відбулося урочисте відкриття 
сучасних майстерень, обладнаних 
комп’ютерною і мультимедійною тех-
нікою, для підготовки кваліфікованих 
малярів та реставраторів художньо-
декоративних фарбувань за німецькими 
технологіями. 

Кожне робоче місце забезпечено 
набором професійного інструменту, 
який був наданий компанією STORCH, 
матеріалами компаній CAPAROL і 
DINOVA для виконання навчальних 
завдань: фарби і декоративні штукатур-
ки, шпалери і шпаклівки, ґрунтовки і 
кольори тощо. 

Харків став четвертим містом 
України, де на сьогодні реалізуються 
проєкти фону Ебергарда Щьока, спря-
мовані на модернізацію професійної 
освіти у будівельній галузі. Разом із 
педагогами та майстрами виробничого 
навчання ДНЗ «Регіональний центр 

професійної освіти будівельних техно-
логій Харківської області» здобувачів 
освіти навчають майстри з Німеччини. 

Мета фонду не тільки допомогти 
фінансуванням задля модернізації 
приміщень, але й модернізація змісту 
професійної підготовки робітників 
будівельної галузі, які можуть конкуру-
вати на будівельному ринку на рівні з 
італійськими, німецькими, польськими 
будівельниками. 

Саме тому заклад освіти став 
готувати фахівців, використовуючи 
європейський досвід підготовки кадрів. 
Для того, щоб здобувачі освіти почува-
ли себе максимально впевнено в світі 
сучасних технологій, заклад освіти вже 
не один рік поспіль співпрацює з про-
відними будівельними компаніями та 
використовує сучасну будівельну про-
дукцію для організації виробничого 
процесу. 

Завдяки тісній співпраці виробника 
будівельної продукції, інвесторів, 
наполегливій праці керівництва та 
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колективу ДНЗ «Регіональний центр 
професійної освіти будівельних тех-
нологій Харківської області» постійно 
розвивається, рухається вперед. Заклад 
освіти має можливість розширювати 
співпрацю та взаємодію із замовниками 
робітничих кадрів, отримуючи справді 
конкурентоздатного кваліфікованого 
робітника. Співпраця всіх партнерів 
спрямована на зростання престижності 
робітничої професії, оскільки направ-
лена на підготовку якісних фахівців, 
які матимуть попит на сучасному ринку 
праці. 

У 2019 році НМЦ ПТО у 
Харківській області спільно з ДНЗ 
«Регіональний центр професійної 
освіти швейного виробництва та сфери 
послуг Харківської області» започат-
ковано експеримент всеукраїнського 
рівня на тему: «Формування готовності 
майбутніх кваліфікованих робітників 
до підприємницької діяльності» (далі 
– експеримент). 

З метою підвищення престижності 
навчання за робітничими професіями, 
сприяння розвитку підприємницької 
ініціативи, планування успішного 
кар’єрного розвитку учнівської молоді 
на першому етапі експерименту було 
відкрито Центр професійного розвитку 
кар’єри та бізнесу, на базі якого з черв-
ня 2019 року працювала приймальна 
комісія закладу професійної освіти. З 
абітурієнтами проводились консульта-
ції з вибору професії. У закладі освіти 
постійно проводяться анкетування, 
діагностування, консультації; семінари, 
тренінгові заняття, зустрічі з ви-
пускниками, представниками Центру 
зайнятості.

З травня 2019 року з метою створен-
ня педагогічних умов для упроваджен-
ня дослідницького методу навчання і 
використання STEM-технологій НМЦ 
ПТО у Харківській області запро-
вадив інноваційний освітній проєкт 
«STEM-освіта – створюємо сучасний 
урок разом» (наказ НМЦ ПТО у 
Харківській області від 23.04.2019 
№56). Затверджено план реалізації про-
єкту на 2019-2021 роки і склад творчої 
групи. Учасниками реалізації проєкту є 
методисти НМЦ ПТО у Харківській об-
ласті і 4 ЗП(ПТ)О м.Харкова та області: 
ДНЗ «Регіональний центр професійної 
освіти інноваційних будівництва та 
промисловості», ДНЗ «Ізюмський ре-
гіональний центр професійної освіти», 
ДНЗ «Харківський регіональний центр 
професійної освіти поліграфічних 
медіатехнологій та машинобудування», 

Шевченківський професійний аграрний 
ліцей.

З травня по серпень 2019 року від-
бувся організаційно-підготовчий етап 
проєкту: розроблено та організовано 
науково-методичне та інформаційно-
методичне забезпечення, сформовано й 
організовано роботу творчих груп педа-
гогів, які працюють за темою проєкту. 

З вересня 2019 року розпочався діа-
гностичний етап проєкту, в ході якого 
вивчався досвід роботи викладачів 
щодо впровадження дослідницького 
методу навчання в системі професійної 
освіти, потреби учасників та стан 
готовності педколективів до реалізації 
проєкту у вигляді online-анкетування, 
яке проводилось у відкритому до-
ступі з використанням Googlе Диска. 
В online-анкетуванні взяли участь 32 
(74,4% від загальної кількості) ви-
кладачі загальноосвітньої підготовки  
ЗП(ПТ)О, які є учасниками проєкту. 
Більшість питань стосувалось якості 
умов щодо розвитку інноваційної ді-
яльності у закладі освіти, перешкод 
для оволодіння і застосування новітніх 
педагогічних технологій, можливостей 
підвищення кваліфікації щодо за-
стосування STEM-технологій, вибору 
професійних галузей для створення 
STEM-проєктів (уроків).

За звітний рік у науково-
методичному журналі «Професійна 
освіта: теорія і практика» надруковано 
2 статті із досвіду використання 
STEM-технологій на уроках із пред-
метів загальноосвітньої підготовки: 
«Упровадження елементів STEM-
освіти при вивченні фізики» – автор 
Н.І.Мациніна, викладач фізики ДНЗ 
«Регіональний центр професійної осві-
ти інноваційних технологій будівни-
цтва та промисловості»; «Комп’ютерна 
підтримка навчально-дослідницької 
роботи учнів при вивченні фізики та ма-
тематики» – автор О.П.Вельможна, ви-
кладач інформатики Шевченківського 
професійного аграрного ліцею.

У 2019 році розпочато роботу щодо 
розробки та впровадження освітнього 
проєкту «Професійна підготовка квалі-
фікованих робітників будівельного про-
філю в умовах адаптивного освітнього 
простору» (далі – проєкт). На першому 
етапі проєкту НМЦ ПТО у Харківській 
області здійснено моніторингові до-
слідження за трьома напрямками: ви-
значення рівня готовності педагогів до 
розбудови нового освітнього простору; 
визначення рівня цифрової компетент-
ності педагогів; роль соціального парт-

нерства у підготовці кваліфікованих 
робітників.

Для проведення опитування учасни-
ків освітнього процесу використовував-
ся хмарний сервіс – Google Форми. На 
Google Диску були створені три форми 
із запитаннями, які передбачали закриті 
і відкриті варіанти відповідей.

Для успішної реалізації проєкту 
було дуже важливим анкетування 
соціальних партнерів-роботодавців 
відповідно до ключових аспектів: 
оцінка роботодавцями рівня підготов-
ки випускників ЗП(ПТ)О; участь у 
формуванні змістовного компонента 
освіти; ставлення до дуальної форми 
навчання, готовність співпрацювати із 
ЗП(ПТ)О в цьому напрямку. Позитивне 
ставлення до дуальної форми навчання 
продемонстрували більшість опитаних 
респондентів.

Роботу МАН всіх закладів освіти 
у Харківській області координує 
Комунальний заклад «Мала академія 
Харківської області». Організовує і про-
водить І етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук 
України серед учнів ЗП(ПТ)О НМЦ 
ПТО у Харківській області. 

Станом на 20.11.2019 у секціях 
МАН займаються 63 учні.

Загальна кількість педагогічних та 
науково-педагогічних працівників, за-
лучених до роботи в територіальному 
відділенні МАН – 43 особи.

Робота МАН організована на базі 12 
ЗП(ПТ)О, які мають самостійні наукові 
товариства. З 2013 по 2019 рр. участь 
у МАН брали 18 ЗП(ПТ)О. За 5 років 
було надано 77 наукових робіт.

У мережі Інтернет функціонує офі-
ційний сайт НМЦ ПТО у Харківській 
області та інформаційно-освітній 
портал «Професійно-технічна освіта 
Харківської області», на базі якого по-
стійно діє обмін-файловий сервер систе-
ми ПТО, де здійснюється електронний 
документообіг між ЗП(ПТ)О, установа-
ми системи ПТО, Департаментом науки 
і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації. У рамках порталу пра-
цюють довідково-інформаційні розділи 
для розміщення та пошуку необхідної 
інформації. 

У 2019 році НМЦ ПТО у 
Харківській області було розміщено 310 
матеріалів інформаційного, навчально-
методичного характеру. Це листи, на-
кази, матеріали обласних методичних 
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секцій, шкіл кращого досвіду, плани 
роботи, газета «Вісник профосвіти» 
(18 номерів, 13 випусків), науково-
методичний журнал «Професійна 
освіта: теорія і практика», 3 буклети, 
СП(ПТ)О тощо. 

Також на порталі розміщувалися 
матеріали конкурсів фахової майстер-
ності та олімпіад з навчальних пред-
метів серед учнів ЗП(ПТ)О та обласних 
виставок-оглядів, що проходили в рам-
ках даних заходів. Усього на портал та 
сайт НМЦ ПТО у Харківській області 
було завантажено 580 матеріалів. 

Методистами НМЦ ПТО у 
Харківській області для педпрацівни-
ків ЗП(ПТ)О проведено 1 інтернет-
конференція, 2 науково-практичні 
семінари, 1 педагогічний фестиваль, 
22 семінари-практикуми, 1 проблемний 
семінар, 1 інтернет-семінар, 1 управлін-
ський практикум, 1 педагогічна творча 
майстерня, 1 проблемний стіл, 2 супер-
візії, 1 тренінг, 4 семінари-тренінги, 
1 освітній лекторій, 1 конференція, 2 
круглих столи, 11 вебінарів, 1 ділова 
гра, 2 майстер-класи, 12 шкіл кращого 
педагогічного досвіду та 2 школи досві-
ду роботи для початківців. Матеріали 
даних заходів розміщувалися на 
сайті в новинах про масові заходи. На 
сайті оновлювалася інформація про  
ЗП(ПТ)О (актуальна назва, веб-
сайт, керівний склад), була створена 
Інформаційна платформа професійного 
орієнтування молоді, з метою надання 
доцільних консультацій щодо про-
форієнтації учнів закладів загальної 
середньої освіти (http://nmc.ptu.
org.ua/wp-content/uploads/2019/04/
РОБІТНИЧІ-ПРОФЕСІЇ.pdf). 

В організаційній та управлінській 
діяльності системи П(ПТ)О постійно 
використовується онлайнова форма 
проведення нарад та семінарів (у 
формі вебінарів), з цією метою усі  
ЗП(ПТ)О мають власні аккаунти на 
сервері вебінарів Pruffme.com та відпо-
відне програмне забезпечення.

У 2019 році продовжувалось 
інформаційно-методичне забезпечення 
впровадження новітніх виробничих 
технологій:

– на базі ДНЗ «Регіональний центр 
професійної освіти будівельних техно-
логій Харківської області», де працю-
ють 2 регіональні навчально-практичні 
будівельні центри, що здійснюють 
підготовку кваліфікованих робітників 
з професій монтажно-будівельного 
профілю: «Маляр», «Штукатур», 
«Монтажник гіпсокартонних конструк-

цій» за технологіями ТМ ТРІОРА та 
фірми «Кнауф»; 

– на базі ДНЗ «Регіональний центр 
професійної освіти будівельних тех-
нологій Харківської області» фондом 
ім. Ебергарда Щьока (Баден-Баден, 
Німеччина), де створено сучасний 
навчально-практичний центр для 
навчання малярів та реставраторів 
художньо-декоративних фарбувань з 
використанням матеріалів та техноло-
гій фірми «Капарол»; 

– на базі ДНЗ «Регіональний центр 
професійної освіти інноваційних техно-
логій будівництва та промисловості» та 
ДПТНЗ «Харківське вище професійне 
училище будівництва», де працюють 
регіональні навчально-практичні 
будівельні центри за технологіями 
фірм: «СНЕЖКА», ТДВ «СІНІАТ» та 
«ХЕНКЕЛЬ-БАУТЕХНІКА УКРАЇНА». 

Як результат, у регіональному 
навчально-практичному будівельному 
центрі на базі ДПТНЗ «Харківське вище 
професійне училище будівництва» у 
2019 році пройшли тематичні курси за 
новими будівельними технологіями від 
компанії «ХЕНКЕЛЬ-БАУТЕХНІКА 
УКРАЇНА» 62 учні ЗП(ПТ)О, 28 учнів 
інших закладів освіти, 82 фахівці за 
індивідуальною формою навчання за 
замовленням фізичних осіб.

На базі ДНЗ «Регіональний центр 
професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області» з про-
фесій монтажно-будівельного профілю: 
«Маляр», «Штукатур», «Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій» за техно-
логіями ТМ ТРІОРА та фірми «Кнауф» 
у 2019 році пройшли навчання 207 
осіб, з них: 19 викладачів та майстрів 
виробничого навчання, 31 учень базо-
вого ЗП(ПТ)О, 111 учнів інших закладів 
освіти, 6 робітників будівельної галузі. 
А також проведено 132 тренінги.

Протягом 2019 року створено 6 
навчально-практичних центрів на базі 
4 ЗП(ПТ)О, 2 з яких за кошти держав-
ного бюджету та 4 за кошти соціальних 
партнерів. Усього в області функціонує 
14 навчально-практичних центрів за 
професіями: 

– «Штукатур», «Монтажник гіпсо-
картонних конструкцій» за технологія-
ми фірми «Кнауф» та ТМ ТРІОРА; 

– «Штукатур», «Лицювальник-
плиточник», «Маляр», «Монтажник 
систем утеплення будівель»; 

– «Швачка», «Кравець», 
«Закрійник»; 

– «Тракторист-машиніст сільсько-
господарського виробництва»;

– «Електрозварник ручного зварю-
вання», «Електрозварник на автоматич-
них та напівавтоматичних машинах», 
«Зварник»; 

– «Електромонтажник з освіт-
лення та освітлювальних мереж», 
«Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування», «Електромонтер 
з ремонту та обслуговування 
електроустаткування»; 

– «Токар», «Верстатник широ-
кого профілю», «Фрезерувальник», 
«Шліфувальник», «Свердлувальник»; 

– «Монтажник гіпсокартонних 
конструкцій» (за технологіями ТДВ 
«СІНІАТ»);

– «Слюсар-ремонтник», «Слюсар 
механоскладальних робіт», «Слюсар-
інструментальник», «Слюсар з ремонту 
дорожньо-будівельних машин та трак-
торів», «Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів», «Слюсар з 
ремонту сільськогосподарських машин 
та устаткування»; 

– «Маляр», «Маляр-реставратор 
художньо-декоративних фарбувань»; 

– «Маляр» за технологіями 
«SNIEZKA»; 

– «Маляр», «Штукатур» за техноло-
гіями фірми «Кнауф»;

– «Штукатур», «Лицювальник-
плиточник», «Маляр» за технологіями 
«ХЕНКЕЛЬ-БАУТЕХНІКА УКРАЇНА»;

– «Монтажник систем утеплення 
будівель» (за підтримки національ-
ної компанії ТОВ «FOMALGAUT 
POLIMIN»).

У ЗП(ПТ)О Харківської області пра-
цює 1652 керівні, педагогічні та біблі-
отечні працівники, з них: 213 керівних 
та 43 бібліотечні працівники. Учнів 
ЗП(ПТ)О навчають та виховують 331 
викладач предметів загальноосвітньої 
підготовки, 227 викладачів предметів 
професійно-теоретичної та загально-
професійної підготовки, 675 майстрів 
виробничого навчання, 24 соціальні 
педагоги, 27 практичних психологів, 
47 вихователів, 66 інших працівників 
(керівники гуртків, дефектологи). 169 
педпрацівників мають кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст», 133 – «спеціа-
ліст другої категорії», 215 – « спеціаліст 
першої категорії» та 371 – «спеціаліст 
вищої категорії». Педагогічні звання 
мають: «старший викладач» – 52 особи, 
«викладач-методист» – 68, «майстер 
виробничого навчання І категорії» – 
146, «майстер виробничого навчання ІІ 
категорії» – 95. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
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педпрацівників має високий освітній 
статус. Вищу освіту ІІІ-ІV рівня акре-
дитації мають 1286 (75%) викладачів, 
вищу освіту І-ІІ рівня акредитації – 9%, 
а 3% – навчаються у вищих навчальних 
закладах. 62% майстрів в/н мають 
вищу освіту ІІІ-ІV рівня акредитації. 
Викладачі предметів професійно-
теоретичної і загальнопрофесійної 
підготовки мають вищу фахову педаго-
гічну освіту – 50%, викладачі предметів 
загальноосвітньої підготовки – 79%.

23 квітня 2019 року НМЦ ПТО у 
Харківській області забезпечив участь 
у Всеукраїнській учнівській Інтернет-
конференції «Охорона праці на роботі 
майбутнього (до Дня охорони праці)», 
яка проводилася кафедрою технології 
навчання, охорони праці та дизайну 
Белоцерківського інституту неперерв-
ної освіти та Навчально-методичним 
центром професійно-технічної освіти у 
Полтавській області. 

З презентаціями на конференції ви-
ступили 6 учнів ЗП(ПТ)О Харківської 
області, а саме:

– «Державна політика України у сфе-
рі охорони праці в умовах євроінтегра-
ції» (Поповкіна Вікторія, учениця ДНЗ 
«Регіональний механіко-технологічний 
центр професійної освіти Харківської 
області»);

– «Експлуатація дитячої праці 
в Україні – традиція або зло-
чин» (Свинаренко Алла, учениця 
Регіонального центру професійної осві-
ти електротехнічних, машинобудівних 
та сервісних технологій Харківської 
області);

– «Безпечні та комфортні умови 
праці тракториста» (Кепов Микита, 
учень Чугуївського професійного 
аграрного ліцею);

– «Якісна підготовка молодого 
спеціаліста в системі П(ПТ)О – за-
порука безпечної роботи у майбут-
ньому» (Литвін Єлізавета, учениця 
Первомайського професійного ліцею);

– «Дитяча праця – вирок для бідних 
чи перший робочий досвід» (Клименко 
Альбіна, учениця ДНЗ «Харківський 
регіональний центр професійної освіти 
поліграфічних медіатехнологій та 
машинобудування»). 

20 травня 2019 року відбувся віде-
оміст НМЦ ПТО у Дніпропетровській 
області та НМЦ ПТО у Харківській 
області на тему: «Ділимося досвідом 
роботи щодо організації підви-
щення кваліфікації педпрацівників  

ЗП(ПТ)О». НМЦ ПТО у Харківській 
області представлено досвід організації 
та інформаційно-методичної підтримки 
підвищення кваліфікації педпрацівни-
ків ЗП(ПТ)О. Методисти центру розпо-
віли про технологію підготовки та про-
ведення обласних методичних секцій, 
обласних шкіл кращого педагогічного 
досвіду, змістове наповнення супервізії 
для практичних психологів ЗП(ПТ)О; 
представили приклади узагальнених 
матеріалів щодо проведення обласних 
заходів для педпрацівників. 

У 2019 році проведено ІІ (обласний) 
етап конкурсів фахової майстерності 
серед здобувачів професійної освіти 
ЗП(ПТ)О Харківської області (далі 
– Конкурс) із 5 професій, а саме: 
«Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустаткування»; 

«Кухар»; «Маляр»; «Тракторист-
машиніст сільськогосподарського ви-
робництва»; «Офіціант». 

У Конкурсах узяли участь 52 учні 
(100% від запланованої кількості) 
– це на 17 учнів більше, ніж у мину-
лому році. Переможцями цьогорічних 
Конкурсів стали 17 учнів ЗП(ПТ)О, які 
посіли відповідно І, ІІ, ІІІ місця. 

У цьому році здобувачі професійної 
освіти ЗП(ПТ)О Харківської області 
брали участь у 5 Всеукраїнських 
конкурсах фахової майстерності серед 
учнів ЗП(ПТ)О: «Електромонтер з 
ремонту та обслуговування електро-
устаткування»; «Кухар»; «Маляр»; 
«Тракторист-машиніст сільськогоспо-
дарського виробництва»; «Офіціант». 

За результатами Всеукраїнських 
Конкурсів з професії «Електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроус-
таткування» Мирний Владислав, учень 
ДНЗ «Регіональний центр професійної 
освіти інноваційних технологій будів-
ництва та промисловості», посів VI 
місце та отримав диплом III ступеня.

За останні три роки учні  
ЗП(ПТ)О здобули 5 призових місць на 
Всеукраїнських конкурсах.

У 2019 році в рамках 
Меморандуму про співробітництво 
між Міністерством освіти і науки 
України та АТ «Укрзалізниця» у рамках 
Програми соціального партнерства АТ 
«Укрзалізниця» із ЗП(ПТ)О залізнично-
го профілю вперше відбулися Галузеві 
конкурси фахової майстерності серед 
учнів ЗП(ПТ)О залізничного профілю 



Вісник профосвіти №14  Жовтень  2020 року 15

України (далі – Конкурси) з професій: 
«Помічник машиніста електровоза», 
«Слюсар з ремонту рухомого складу», 
«Провідник пасажирського вагону».

Учні Люботинського професій-
ного ліцею залізничного транспорту 
показали високі результати у даних 
Конкурсах:

І місце – Адаменко Євгеній – за 
професією «Помічник машиніста 
електровоза»;

ІV місце – Левченко Микита – за 
професією «Слюсар з ремонту рухомо-
го складу».

17 грудня 2019 року у Вінницькій об-
ласті, м.Козятин (ДПТНЗ Козятинське 
міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту») 

відбувся Галузевий конкурс фахової 
майстерності серед здобувачів про-
фесійної освіти ЗП)ПТ)О з професії 
«Помічник машиніста тепловоза». 

Учень Люботинського професій-
ного ліцею залізничного транспорту 
Свірідов Дмитро посів II місце із 13-ти 
учасників.

Учні ДНЗ «Харківський регіо-
нальний центр професійної освіти 
поліграфічних медіатехнологій та 
машинобудування» брали участь у 
Всеукраїнському конкурсі професіо-
налів поліграфічної сфери PROFI 2019 
«Друкар року» в номінації «Майбутнє 

поліграфії», що проходив 23-24 жовтня 
2019 року. Організатором цього кон-
курсу була директор ТОВ «Професійна 
агенція «GPADE.UA» Ксенія Костенко. 

І в комп’ютерних теоретичних 
тестах, і у практичній частині конкурсу 
учень Марченко Віктор отримав най-
більшу кількість балів і посів І місце. 
Його нагородами стали диплом фіналіс-
та Всеукраїнського конкурсу професіо-
налів поліграфічної сфери PROFI 2019 
«Друкар року» в номінації «Майбутнє 
поліграфії» та грошова премія.

У листопаді 2019 року на Харківщині 
вперше було проведено І (відбірковий) 
етап Всеукраїнського конкурсу профе-
сійної майстерності «WORLDSKILLS 
UKRAINE» за 9 компетенціями: 
слюсарні роботи; зварювальні роботи; 
технології моди; перукарське мисте-
цтво; токарні роботи; електромонтажні 
роботи; експлуатація та обслуговування 
залізничного транспорту; кондитерське 
мистецтво; кулінарне мистецтво.

У Конкурсі взяли участь 61 особа 
– це: учні ЗП(ПТ)О та 2 молоді робіт-
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ники – АТ «Турбоатом» і ПАТ «Завод 
Південкабель». Учні окремих ЗП(ПТО) 
брали участь у чотирьох і більше компе-
тенціях: ДНЗ «Харківське вище профе-
сійне училище №6» – 5-х компетенціях; 
ДНЗ «Ізюмський регіональний центр 
професійної освіти» – 5-х, Лозівського 
центру професійної освіти Харківської 
області – 4-х.

Переможцями І (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу професій-
ної майстерності «WORLDSKILLS 
UKRAINE» стали 27 учасників, які 
посіли відповідно І, ІІ, ІІІ місця. До 
матеріально-технічного забезпечення 
Конкурсу та нагородження переможців 
цінними подарунками та залучились 
соціальні партнери та роботодавці: 
об’єднання роботодавців Харківської 
області «Граніт»; АТ «Турбоатом»; 
АТ «Харківський машинобудівний 
завод «Світло шахтаря»; ПАТ «Завод 
Південкабель», Харківський облас-
ний центр зайнятості; АТ «Ефект»; 
ПП «Алькор косметик»; ПАТ 
«Харківська бісквітна фабрика»; ПАТ 
«Кондитерська фабрика «Харків'янка». 

А виробничий підрозділ «Локомотивне 
депо «Основа» Регіональної філії 
«Південна залізниця» АТ «Українська 
залізниця» та Харківський центр 
професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості надали матеріально-
технічну базу для проведення Конкурсу 
за компетенціями: «Експлуатація та 
обслуговування залізничного транспор-
ту» та «Токарні роботи».

НМЦ ПТО у Харківській області 
налагоджено співпрацю з роботодав-
цями: ПП «Калина-дизайнбуд»; фірма 
«Сандал»; ПАТ «Завод південкабель», 
ресторан «Фарш», кафе «Стриж», ФОП 
«Толстенко», відділ агропромислового 
розвитку Богодухівської районної 
державної адміністрації. Представники 
вищеназваних підприємств брали 
участь в оцінюванні знань, умінь та 
навичок як члени журі ІІ (обласного) 
етапу конкурсу фахової майстерності 
серед здобувачів професійної освіти 
ЗП(ПТ)О.  

Під час проведення І (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського конкурсу профе-

сійної майстерності «WORLDSKILLS 
UKRAINE» налагоджено співпрацю з 
об’єднання роботодавців Харківської 
області «Граніт»; АТ «Турбоатом»; 
ПАТ «Завод Південкабель»; АТ 
«Харківський машинобудівний за-
вод «Світло шахтаря»; Харківський 
обласний центр зайнятості; АТ 
«Ефект»; ПП «Алькор косметик»; ПАТ 
«Харківська бісквітна фабрика»; ПАТ 
«Кондитерська фабрика «Харків'янка»; 
виробничим підрозділом «Локомотивне 
депо «Основа» Регіональної філії 
«Південна залізниця» АТ «Українська 
залізниця», Харківським центром 
професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості. 

У рамках співпраці ТОВ «Фроніус 
Україна» проведено воркшоп та 
майстер-клас на тему: «Теоретичні та 
практичні аспекти використання, нала-
штування та експлуатації зварювальних 
мультисистем та плазмового різання». 

У процесі розроблення СП(ПТ)
О, що базуються на компетентнісному 
підході, здійснювалась співпраця 
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з представниками Європейського 
фонду освіти: Аріен Дея, головним 
спеціалістом з системи кваліфікацій та 
Відмантас Тутліс, міжнародним екс-
пертом з питань змісту та якості освіти.

Співпраця продовжиться і в 2020 
році, планується залучення роботодав-
ців під час підготовки команди учасни-
ків Всеукраїнського конкурсу профе-
сійної майстерності «WORLDSKILLS 
UKRAINE», ІІ (обласного) етапу 
конкурсу фахової майстерності се-
ред здобувачів професійної освіти  
ЗП(ПТ)О, заплановано участь робото-
давців та соціальних партнерів у коло-
квіумі: «Впровадження дуальної форми 
освіти: проблеми та перспективи».

У 2019 році узагаль-
нено інформацію щодо 
зайнятості випускників 
ЗП(ПТ)О. Усього працевла-
штовано 5134 випускники, 
що складає 81,2% від загаль-
ної кількості за галузями:

– промисловість – 1907 
осіб;

– торгівля і громадське 
харчування – 1067 осіб;

– транспорт – 733 
особи;

– будівництво – 533 
особи;

– житлово-комунальне 
господарство – 440 осіб;

– сільське господарство – 
454 особи.

У звітний період у 
плановому порядку продо-
вжувалася підготовка і випуск 
зареєстрованих видань НМЦ 
ПТО у Харківській області – 
газети «Вісник профосвіти» та 
науково-методичного журналу 
«Професійна освіта: теорія і 
практика». 

У цілому читачі даних видань – це 
педагоги ЗП(ПТ)О, які очікують на дру-
кування певних подій у системі ПТО 
регіону, на спеціалізовані сторінки, що 
висвітлюють досвід роботи, навчальні 
та професійні здобутки, виховну роботу, 
спортивне життя тощо. Тому основною 
тематикою газети є висвітлення життя і 
діяльності учнівських та педагогічних 
колективів ЗП(ПТ)О, багато уваги при-
діляється моніторинговим досліджен-
ням, результатам предметних олімпіад, 
конкурсів фахової майстерності, ви-
світленню досвіду роботи педагогічних 
працівників, а також матеріалам на 
допомогу педагогам.

НМЦ ПТО у Харківській області 
також щорічно видається науково-
методичний журнал «Професійна 
освіта: теорія і практика». 

Газета «Вісник профосвіти» 
та науково-методичний журнал 
«Професійна освіта: теорія і практика» 
розміщуються на офіційному сайті 
НМЦ ПТО у Харківській області (http://
nmc.ptu.org.ua/elektronna-biblioteka/) 
та інформаційно-освітньому пор-
талі «Професійно-технічна освіта 
Харківської області» (http://ptu.org.
ua/?p=13853, http://ptu.org.ua/?p=13855).

З метою підвищення престижності 
робітничих професій, відображення 
сьогодення та майбутнього сучасного 

успішного робітни-
ка, удосконалення 
профорієнтаційної 
роботи, популяризації 
робітничих професій 
а також надання до-
цільних консультацій 

щодо профорієнтації 
учнів закладів загальної 
середньої освіти, НМЦ 
ПТО у Харківській області 
створено інформаційну 

платформу профе-
сійного орієнтування 
молоді, яка знаходиться 
за посиланням https://
sapir222.wixsite.com/
mysite

Інформаційна плат-
форма кар’єрного орієнту-
вання молоді знаходиться 
за посиланням http://nmc.

ptu.org.ua.
З метою підвищення 

престижності навчання за 
робітничими професіями 
у вересні 2019 року на 
Харківщині стартував проєкт 
«Формування соціальних 

компетенції у професійній освіті. Шлях 
до порозуміння». Проєкт реалізується 
у двох ЗП(ПТ)О: ДНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області», ДНЗ 
«Слобожанський регіональний центр 
професійної освіти» в партнерстві з 
німецькою організацією «Sudost Europa 
Kultur.e.V.».

25 вересня 2019 року у рамках 
реалізації проєкту відбулося засідання 
круглого столу за участю Віце-
консула Генерального консульства 
Федеративної Республіки Німеччини в 
Дніпрі Петра Шмаля.
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Також НМЦ ПТО у 
Харківській області підго-
товлено до видання збірник 
творчих робіт учасників 
обласного фестивалю огляду 
молодіжної творчості «Учень 
року ЗП(ПТ)О – 2019» за темою 
«Професія – сьогодні. Кар’єра – завтра. 
Успіх – завжди». 

Отже, у системі професійно-
технічної освіти області кожен заклад 
має власний веб-сайт. Структура кож-
ного з них передбачає наявність до 15 
розділів, що висвітлюють основні на-
прями навчально-виховної, навчально-
виробничої та профорієнтаційної 
роботи. 

Підключення ЗП(ПТ)О до мережі 
Інтернет – 100%, наявність у ЗП(ПТ)О 
електронної поштової скриньки – 100%.

У 2019 році було проведено: 2 
науково-методичні конференції за 
темами: «Інноваційне освітнє серед-
овище як фактор розвитку компе-
тенцій майбутнього кваліфікованого 
робітника», «Сучасні освітні тенденції 
забезпечення якості професійної під-
готовки кваліфікованих робітників»; 
обласні педагогічні читання за темою: 
«Інноваційні платформи зростання 
професійної майстерності педпраців-
ників як умова забезпечення якості 
підготовки кваліфікованого робітника», 
47 засідань обласних методичних 
секцій для 30 категорій працівників, 17 
занять шкіл досвіду роботи, кращого 
досвіду для 15 категорій керівних та пе-
дагогічних працівників. Це забезпечує 
100% охоплення основних категорій 
керівних, педагогічних та бібліотечних 
працівників ЗП(ПТ)О.

У переліку відкритих масових захо-
дів на базі ЗП(ПТ)О у 2019 році значну 
кількість займають практикуми (35 або 
27,1%), заходи інформаційного спря-

мування (26 або 20,2%), майстер-класи 
(14 або 10,9%), вебінари (9 або 7,0%). 
Збільшилась кількість проведених екс-
курсій, тренінгів, уроків теоретичного 
навчання. Така форма як виховні години 
та квести ще не набули широкого розпо-
всюдження при проведенні відкритих 
масових заходів на базі ЗП(ПТ)О. 

НМЦ ПТО у Харківській області 
у ЗП(ПТ)О проводить роботу щодо 
розвитку учнівського самоврядування. 
Протягом року були проведені обласні 
зльоти, тренінги, працює обласна шко-
ла лідерів, функціонують сайт та форум 
учнівського самоврядування.

Стали вже традиційною формою 
науково-методичної роботи з молодими 
спеціалістами і малодосвідченими ви-
кладачами і майстрами в/н школи пози-
тивного педагогічного досвіду, школи 
кращого досвіду роботи. Протягом 2019 

року на базі опорних закладів освіти ді-
яли 15 шкіл і проведено 17 занять.

Протягом 2019 року охоплення пед-
працівників підвищенням кваліфікації 
в міжкурсовий період та стабільність 
складу слухачів відповідно становлять: 
охоплення – 85,2% від загального 
контингенту керівних та педагогічних 
працівників і бібліотекарів ЗП(ПТ)О 
області, стабільність складу – 45,3% 
слухачів, що були присутні на всіх 
засіданнях. 

14-16 березня 2019 року у м. Києві 
проходила Десята міжнародна виставка 
«Сучасні заклади освіти – 2019», у якій 
взяли участь представники профтехос-
віти Харківщини:

- НМЦ ПТО у Харківській області;
- ДНЗ «Харківське вище професійне 

училище № 6»;
- ДЗП(ПТ)О «Харківське вище 
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професійне училище швейного вироб-
ництва та побуту»;

- Харківський професійний ліцей 
залізничного транспорту;

- ДНЗ «Ізюмський регіональний 
центр професійної освіти»; 

- Чугуївський професійний аграр-
ний ліцей; 

- Люботинський професійний ліцей 
залізничного транспорту.

На конкурс були направлені роботи 
у таких тематичних номінаціях:

– «STEM-навчання як освітній 
ресурс ХХІ століття» (Харківський 
професійний ліцей залізничного 
транспорту);

– «Соціалізація особистості в 
умовах сучасних викликів» (Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Харківській області);

– «Упровадження інноваційних 
освітніх і виробничих технологій – 
ефективний засіб підвищення якості 
підготовки кваліфікованих кадрів» 
(ДНЗ «Харківське вище професійне 

училище №6», ДЗП(ПТ)О «Харківське 
вище професійне училище швейного ви-
робництва та побуту», ДНЗ «Ізюмський 
регіональний центр професійної осві-
ти», Чугуївський професійний аграр-
ний ліцей, Люботинський професійний 
ліцей залізничного транспорту).

Колективи педагогів НМЦ ПТО 
у Харківській області, Чугуївського 
професійного аграрного ліцею та  
ДЗП(ПТ)О «Харківське вище профе-
сійне училище швейного виробництва 
та побуту» нагороджено дипломами і 
золотими медалями. Педагогічні пра-
цівники ДНЗ «Харківське вище профе-
сійне училище №6», ДНЗ «Ізюмський 
регіональний центр професійної осві-
ти» та Люботинського професійного лі-
цею залізничного транспорту отримали 
дипломи і срібні медалі. Педагогічний 
колектив Харківського професійного 
ліцею залізничного транспорту отри-
мав диплом і бронзову медаль. 

У межах реалізації міжнародного 
проєкту співробітництва SES (Служба 

Старших Експертів, Німеччина) 
08.10.2019 відбулася зустріч пред-
ставників Науково-методичного 
центру професійно-технічної освіти 
у Харківській області, педагогів  
ЗП(ПТ)О з експертами SES (Senior 
Experten Service) – Албертом Рораріусом 
та Гансом-Йохеном Майером. 

Під час зустрічі обговорювалися 
проблемні питання впровадження 
дуальної форми навчання у ЗП(ПТ)О 
області. Експерти поділилися європей-
ським досвідом роботи та надали реко-
мендації в даному напрямку діяльності.

22 жовтня 2019 року відбулася 
Одинадцята міжнародна виставка 
«Інноватика в сучасній освіті» та 
Десята міжнародна виставка освіти за 
кордоном «World Edu» (м. Київ).

Інноваційну діяльність системи про-
фесійної (професійно-технічної) освіти 
Харківщини на виставці представили:

- НМЦ ПТО у Харківській об-
ласті (номінація «Конкурентоздатний 
фахівець – сучасна стратегія закладу 
професійної (професійно-технічної) 
освіти»);

- ДНЗ «Харківське вище про-
фесійне училище № 6» (номінація 
«Розробка та впровадження інновацій-
них засобів навчання, проектів, про-
грам і рішень у закладах освіти»);

- ДНЗ «Регіональний центр про-
фесійної освіти швейного виробництва 
та сфери послуг Харківської області» 
(номінація «Конкурентоздатний фахі-
вець – сучасна стратегія закладу профе-
сійної (професійно-технічної) освіти»);

- ДПТНЗ «Харківське вище 
професійне училище сфери послуг» 
(номінація «Розробка та впровадження 
інноваційних засобів навчання, про-
ектів, програм і рішень у закладах 
освіти»);

- ДЗП(ПТ)О «Харківське вище 
професійне училище швейного вироб-
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ництва та побуту» (номінація «Розробка 
та впровадження інноваційних засобів 
навчання, проектів, програм і рішень у 
закладах освіти»);

- ДНЗ «Харківський регіональний 
центр професійної освіти поліграфіч-
них медіатехнологій та машинобуду-
вання» (номінація «Розробка та впрова-
дження інноваційних засобів навчання, 
проектів, програм і рішень у закладах 
освіти»);

- ДНЗ «Слобожанський регіо-
нальний центр професійної освіти» 
(номінація «Розробка та 
впровадження інновацій-
них засобів навчання, про-
ектів, програм і рішень у 
закладах освіти»);

- Чугуївський про-
фесійний аграрний ліцей 
(номінація «Розробка та 
впровадження інновацій-
них засобів навчання, про-
ектів, програм і рішень у 
закладах освіти»).

23 жовтня 2019 року 
відповідно до програми роботи вистав-
ки відбулася науково-практична конфе-
ренція «Інноваційні підходи закладів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти України до розширення соціаль-
ного партнерства (у контексті реалізації 
Концепції державної політики «Сучасна 
професійна (професійно-технічна) 
освіта» на період до 2027 року)».

Від системи ПТО Харківської 
області у конференції взяла участь 
Пономарьова Вікторія Володимирівна, 
к.пед.н., директор Державного на-
вчального закладу «Харківський 
регіональний центр професійної 
освіти поліграфічних медіатехнологій 
та машинобудування». Тема виступу: 
«Забезпечення якісної виробничої 
практики як шлях формування кон-
курентоспроможного на ринку праці 
фахівця». 

Вікторія Володимирівна у допо-
віді наголосила, що одним із головних 
завдань закладу освіти при навчанні 

здобувачів 
професійної 
освіти є за-
безпечення 
їх робочими 

місцями для проходження виробничого 
навчання та виробничої практики в умо-
вах виробництва, а також поділилася 
досвідом роботи щодо вирішення цього 
питання з провідними підприємствами 
м.Харкова. 

У рамках виставки відбулося уро-
чисте нагородження переможців кон-
курсу на отримання почесного звання 
«Лідер інновацій в освіті» й конкурсу 
з 7 тематичних номінацій золотими, 
срібними й бронзовими медалями.

Представники профтехосвіти 
Харківської області отримали нагороди:

 золота медаль:
- НМЦ ПТО у Харківській 

області;
- ДНЗ «Харківське вище профе-

сійне училище № 6»;
- ДНЗ «Регіональний центр про-

фесійної освіти швейного виробництва 
та сфери послуг Харківської області».

 срібна медаль:
ДПТНЗ «Харківське вище профе-

сійне училище сфери послуг».
 бронзова медаль:
- ДЗП(ПТ)О «Харківське вище 

професійне училище швейного вироб-
ництва та побуту»;

- ДНЗ «Харківський регіо-
нальний центр професійної освіти 
поліграфічних медіатехнологій та 
машинобудування»;

- ДНЗ «Слобожанський регіо-
нальний центр професійної освіти»;

- Чугуївський професійний аграр-
ний ліцей.

Отже, враховуючи вищезазначене, 
можемо зробити висновок, що управ-
ління якістю професійно-технічної 
освіти Харківської області забезпечує 
розвиток та модернізацію системи ПТО 
відповідно до потреб регіонального 
ринку праці та ринку освітніх послуг, 
створює сприятливі умови для розви-
тку особистості, її духовного та профе-
сійного зростання. Успішне розв'язання 
цих проблем регулює освітній процес 
ЗП(ПТ)О на основі інформаційного 
забезпечення і створює умови для 
ефективної педагогічної, навчально-
виховної та навчально-виробничої 
діяльності.


