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ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

Важливим напрямом НУШ є проведення змін структури середньої школи, які 
забезпечать перехід до профільного навчання. У цьому контексті важливою є вза
ємодія загальної середньої освіти і професійної (професійнотехнічної освіти).

Сьогодні здійснюється глибинна трансформація сфери професійної (профе
сійнотехнічної) освіти (далі – ПТО).

Протягом 2017/2018 н. р. Міністерство освіти і науки України активно долуча
лось до нормативноправового забезпечення діяльності сфери професійної (про
фесійнотехнічної) освіти в Україні. Основні документи, які її регламен тують:

1. Закон України «Про освіту», прийнятий 05.09.2017 р. № 2145-VIII. 
У ньому визначено мету ПТО, яка передбачає формування і розвиток про

фесійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за 
певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоспроможно
сті на ринку праці та мобільності і перс пектив кар’єрного зростання впродовж 
життя. Також окреслено три рівні ПТО, що співвідносяться з відповідними 
рівнями Національної рамки кваліфікацій. 

Унаслідок прийняття Закону України «Про освіту»:
 – у 2018 р. Колегією Міністерства освіти і науки схвалено проект концептуаль

них засад реформування ПТО «Сучасна професійна освіта». Основа проекту – 
створення ефективної системи професійної освіти та навчання як основи еконо
мічного добробуту держави, складової сталого розвитку суспільства, запоруки 
професійної самореалізації та неперервного професійного розвитку особистості 
упродовж життя відповідно до її інтересів та потреб економіки України; 

 – триває підготовка нового законопроекту «Про професійну (професій
нотехнічну) освіту». Законопроект пропонуватиме механізми розвитку ПТО 
в умовах децентралізації, державноприватного партнерства та покращення 
якості підготовки учнів. 

2. Національна стратегія розвитку освіти на період до 2021 року, затвер-
джена Указом Президента України №  344/2013 та План пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 3 квітня 2017 р. № 275-р.

На виконання завдань, визначених в даних документах:
 – розпочато модернізацію мережі закладів ПТО, яка передбачає оптимізацію 

малокомплектних закладів з контингентом учнів менше 300 осіб шляхом при
єднання їх до більш потужних;

 – упроваджуються державні стандарти з конкретних робітничих професій на 
модульнокомпетентнісній основі, зокрема станом на 01.06.2018 р. розроблено 
та впроваджено в освітній процес 410 Стандартів ПТО з конкретних робітничих 
професій, з яких 122 Стандарти ПТО – на компетентнісній основі. Протягом 
2017/2018 н.  р. на компетентнісній основі розроблено 66 Стандартів ПТО з 
конкретних робітничих професій, з них за галузевим спрямуванням: промисло
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вість – 12, сільське господарство та переробна галузь – 3, транспорт – 5, торгівля 
та сфера послуг – 6, будівництво – 6, зв’язок – 5, добувна промисловість – 12, 
енергетика – 7, відносяться до всіх галузей – 10;

 – на виконання розділу ІІІ Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року «Роз
виток людського капіталу», підрозділу 8: «Модернізація професійнотехнічної 
освіти» та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  «Про 
впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників» від 16.03.2015 № 298 у системі ПТО запроваджено 
елементи дуальної форми навчання.

3. Правове поле міжнародної співпраці України з Європейським Союзом.  
27 червня 2014 року укладено Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із 
заявою Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 р.

У рамках здійснення заходів, спрямованих на активізацію обміну інформа
цією, практикою та досвідом, для заохочення до співробітництва в галузі ПТО 
та навчання продовжується плідна співпраця з Європейським фондом освіти 
(ЄФО) з питань удосконалення національної системи ПТО відповідно до євро
пейських стандартів. Формат співпраці – інтерактивний процес аналізу політи
ки у галузі ПТО і навчання на основі фактичних даних під назвою «Туринський 
процес». За його результатами у 2016 р. підготовлено звіти на національному 
та регіональних рівнях у контексті децентралізації системи ПТО в Україні. Зо
крема, систему ПТО в розрізі регіонів проаналізовано за показниками:

1. Стан і перспективи розвитку.
2. Результативність у реагуванні на потреби економіки та ринку праці.
3. Ефективність урахування демографічних, соціальних та інклюзивних потреб.
4. Якість системи ПТО.
5. Управління системою ПТО.
6. Фінансування системи ПТО.

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти 

Створення ефективної системи професійної освіти – одна зі складових еко
но  мічного зростання держави, сталого розвитку суспільства, запорука про
фесійної самореалізації та неперервного професійного розвитку особистості 
упродовж життя. 

Відповідно до законодавства громадяни України мають рівні права на здо
буття професійної (професійнотехнічної) освіти відповідно до своїх здібнос
тей і нахилів. 

Система професійної (професійнотехнічної) освіти в Україні соціально орі
єнтована, зокрема виконує функцію захисту вразливих груп молоді (дітиси
роти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти 
військово службовців, які загинули під час виконання службових обов’язків 
тощо). Такі категорії мають переваги при зарахуванні до закладів професійної 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-04-17/3825/nmo-298-1.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2
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(професійнотехнічної) освіти, їм виплачується соціальна стипендія, створю
ються кращі умови для проживання в гуртожитку, гарантується працевлашту
вання, у більшості випадків вирішується питання щодо забезпечення житлом. 

Кількість закладів ПТО становить 756 (без урахування 22 закладів освіти 
інших типів, що надають професійну (професійнотехнічну) освіту). 

З 756 закладів ПТО:
 – 662 заклади підпорядковані МОН України (крім навчальних центрів при 

кримінальновиконавчих установах закритого типу, професійного училища 
соціальної реабілітації, ПТУ при спеціальних виховних установах, закладів про
фесійної (професійнотехнічної) освіти; такі, що є структурними підрозділами 
закладів вищої освіти та закладів освіти інших типів, що надають професійну 
(професійнотехнічну) освіту);

 – 21 заклад ПТО, що є структурним підрозділом закладів вищої освіти; 
 – 69 закладів ПТО при установах виконання покарань (63 навчальних центри 

при кримінальновиконавчих установах закритого типу, 5 професійнотехнічних 
училищ при спеціальних виховних установах, 1 професійне училище соціальної 
реабілітації);

 – 4 заклади ПТО, що підпорядковані іншим органам виконавчої влади.
Із 662 закладів ПТО 163 – вищі професійні училища; 3 – професійні коледжі; 

85 – центри професійнотехнічної освіти; 338 – про фесійны ліцеї; 73 – профе
сійнотехнічні училища (рис. 1).

Показники кількості закладів ПТО за 2011–2017 рр. зазначені без урахуван
ня закладів освіти інших типів, що надають професійну (професійнотехніч
ну) освіту, але враховані 4 заклади професійної (професійнотехнічної) освіти, 
що підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади. Кількість 
закладів освіти інших типів, що надають професійну (професійнотехнічну) 
освіту за означений період становила: 2011 р. – 20; 2012 р. – 20; 2013 р. – 20; 
2014 р. – 19; 2015 р. – 23; 2016 р. – 23; 2017 р. – 22. 

Протягом 2011–2017 рр. спостерігається тенденція оптимізації мережі за
кладів професійної (професійнотехнічної) освіти, зокрема у 2017 р. кількість 
закладів професійної освіти скоротилась на 220 одиниць, або на 22,5 % порів
няно з 2011 р.

Найбільші зміни в мережі відбулися у 2014 р.  – зменшилася кількість за
кладів на 15,9 % порівняно з 2011 р. (рис. 2). Це пов’язано зі скороченням об
сягів про мисло вого виробництва, зменшенням обсягів іноземних інвестицій, 
зниженням рівня економічної активності населення. Також згортання мережі 
пояснюється політичною кризою, анексією Криму, військовими діями на Сході 
країни, які мали місце у зазначені роки і призвели до порушення виробничих 
зв’язків з підприємствами на окупованих територіях. 

У статистичних обстеженнях та публікаціях статистичних показників еко
номічного і соціального розвитку України за 2014–2015 рр. не враховано закла
ди професійної (професійнотехнічної) освіти Автономної Республіки Крим, 
Донецької та Луганської областей, що розташовані на тимчасово окупованих 
територіях. 
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У 2016–2017 рр. у рамках виконання середньострокового Плану пріори
тетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Мі
ністрів України від 3 квітня 2017  р. №  275р розпочато модернізацію мережі 

Рис. 1. Кількість закладів ПТО за типами (станом на 01 .01 .2018 р .)
Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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Рис. 2. Динаміка кількості закладів ПТО (станом на 01 .01 .2018 р .)
Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, яка передбачає зменшен
ня кількості малоком плект них закладів (з контингентом учнів менше 300 осіб) 
шляхом приєднання їх до більш потужних. 

Контингент учнів, слухачів закладів професійної  
(професійно-технічної) освіти

У 2017 р. загальний контингент учнів, слухачів закладів професійної (профе
сійнотехнічної) освіти скоротився на 34,1 % порівняно з 2011 р. Це є наслідком 
демографічного спаду, активізації процесу робочої міграції, падіння престижу 
робітничих професій серед молоді, недосконалості системи професійної орієн
тації та кар’єрного консультування молоді і дорослих (рис. 3). 

Показник загального контингенту учнів, слухачів закладів професійної 
(професійнотехнічної) освіти за 2011–2017 рр. включає кількість учнів, слуха
чів, які навчались у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти, підпо
рядкованих МОН України (тобто у центрах професійнотехнічної освіти, про
фесійних ліцеях, вищих професійних училищах, професійних коледжах, про
фесійнотехнічних училищах, закладах професійної (професійнотехнічної) 
освіти, що є структурними підрозділами закладів вищої освіти, закладах освіти 
інших типів, що надають професійну (професійнотехнічну) освіту, навчаль
них центрах при кримінальновиконавчих установах закритого типу, профе
сійнотехнічних училищах при спеціальних виховних установах, професійно
му училищі соціальної реабілітації) та кількість учнів, слухачів, які навчались у 
закладах професійної (професійнотехнічної) освіти, підпорядкованих іншим 
центральним органам виконавчої влади.

У 2017 р. у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти навчалося 
165,7 тисячі (61,5 %) осіб чоловічої і 103,2 тисячі (38,47 %) осіб жіночої статі.

Рис. 3. Загальний контингент учнів, слухачів закладів ПТО  
(станом на 01 .01 .2018 р .)

Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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Найбільша кількість осіб чоловічої статі навчалась у Закарпатській (68,5 %), 
ІваноФранківській (67,3 %) та Рівненській (66,7 %) областях. Переважна біль
шість учнів/слухачів проходила професійну підготовку за напрямками – про
мисловість, будівництво та торгівля і громадське харчування (рис. 4). 

Найбільший відсоток учнів, які навчались у закладах ПТО упродовж 2017 р., – 
це молодь 15–18 років із базовою та повною загальною середньою освітою, тоб
то випускники 9 та 11 класів закладів загальної середньої освіти. Також у 2017 р. 
спостерігалося збільшення на 35 % порівняно з 2016 р. кількості осіб віком від  
30 років і старше, що здобували робітничі кваліфікації. У порівнянні з 2015 р. цей 
показник зріс удвічі (рис. 5).

У 2017 р. підготовку кваліфікованих робітників для більшості видів еконо
мічної діяльності здійснювали 778 закладів професійної (професійнотехніч
ної) освіти з загальним контингентом 269,4 тис. осіб (рис. 6).

Серед регіонів України за напрямами професійної підготовки лідирують:
 – у сфері промисловості – Закарпатська (41,9 %), Хмельницька (39,5 %), Дні

пропетровська (39,1 %), Донецька (37,6 %) області;

Рис. 4. Загальний контингент учнів, слухачів закладів ПТО за статтю  
у розрізі регіонів (станом на 01 .01 .2018 р .)

Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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Рис. 5. Загальний контингент учнів, слухачів за віком у закладах ПТО  
(станом на 01 .01 .2018 р .)

Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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Рис. 6. Загальний контингент учнів, слухачів закладів ПТО за напрямками 
професійної підготовки (станом на 01 .01 .2018 р .) 

Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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 – у сфері торгівлі і громадського харчування – Київська (31,9 %), Херсонська 
(30,2 %), Сумська (30 %), Черкаська (29,1 %) області;

 – у сфері транспорту – м. Київ (23,5 %), Одеська (21,7 %), Чернівецька (16,5 %), 
Рівненська (16,2 %) області;

 – у сфері будівництва – Рівненська (23,6 %), ІваноФранківська (21,1 %), Жи
томирська (19,1 %), Тернопільська (17,7 %) області;

 – у сфері сільського господарства – Полтавська (19 %), Кіровоградська (18,7 %), 
Черкаська (15,4 %), Сумська (15,4 %) області;

 – у сфері житловокомунального господарства та невиробничих видів по
бутового обслуговування населення – м. Київ (17,4 %) Тернопільська (15,5 %), 
Миколаївська (15,3 %), Кіровоградська (13,6 %) області;

 – у сфері зв’язку – Кіровоградська (1,7 %), Луганська (1,7 %) та Херсонська (1,7 %) 
області. 

Кількість дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які нав
чаються у закладах ПТО протягом 2011–2017 рр. становить в середньому 4,4–
4,7 % від загального контингенту (рис. 7), а осіб з інвалідністю – 1,4–1,7 %. 
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Рис. 7. Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,  
та осіб з інвалідністю у закладах ПТО (станом на 01 .01 .2018 р .)

Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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Випуск, працевлаштування учнів, слухачів закладів  
професійної (професійно-технічної) освіти 

У 2017 р. випуск становив 141,3 тисячі кваліфікованих робітників, у тому чис
лі 29 тисяч з числа працюючого та незайнятого населення (рис. 8). 106,1 тис. осіб 
(75,1 % від загального випуску) отримали дипломи, у тому числі 4,4 тис. осіб – 
дипломи за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (3,1 % від 
загального випуску).

Серед випускників закладів професійної (професійнотехнічної) освіти 
83,6 тис. осіб отримали дві і більше професій, що становить 60 % від загального 
випуску. 

Рис. 8. Працевлаштування та продовження навчання випускників  
(учнів, слухачів) закладів ПТО України (станом на 01 .09 .2017 р .)

Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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У 2016/2017 н. р. всього працевлаштовані за професією 126 тис. осіб, що ста
новить 89,7 % від загального випуску, з них:

 – працевлаштовані за отриманою професією 114,8 тис. осіб (81,7 % від загаль
ного випуску) 

 – продовжують навчання у закладах вищої освіти 10,2 тис. осіб (7,2 % від за
гального випуску)

 – призвані до Збройних Сил України 1 тис. осіб (0,7 % від загального випуску).
Найвища питома вага працевлаштованих учнів, слухачів за набутою профе

сією спостерігається у Черкаській області – 97,7 %, найнижча у Луганський – 
41 %. 

Випуск учнів з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу
вання, становить 5,3 тис. осіб (47,1% від загального контингенту дітейсиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування). З них працевлаштовані за 
професією 4,1 тис. осіб (або 77,9 % з загального випуску дітей даної категорії) 
(рис. 9). 

У 2016/2017 н. р. завершили навчання 1,8 тис. осіб з інвалідністю (49,8 % від 
загального контингенту осіб з інвалідністю). З них працевлаштовані за профе
сією 1,2 тис. осіб (або 65,1 % з загального випуску осіб даної категорії).

Аналіз динаміки темпів приросту кількісних показників випуску, прийому, за
гального контингенту учнів, слухачів та кількості закладів професійної (профе
сійнотехнічної) освіти за період 2011–2017 рр. фіксує тенденцію до зниження.  
У 2017 р. порівняно з 2016 р. кількість закладів професійної (професійнотех
нічної) освіти скоротилася на 3,97 %, відповідно скоротилися показники при
йому учнів, слухачів на 7 %, загального контингенту – на 5,79 %, випуску – на 
7,54 % (рис. 10). 

Рис. 9. Працевлаштування та продовження навчання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з інвалідністю  

(станом на 01 .09 .2017 р .)
Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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Значення максимального темпу приросту зафіксовано у 2012 р. по відно
шенню до 2011 р., коли показники щодо загального контингенту учнів, слухачів 
збільшилися на 3,03 %. 

Мінімальний темп приросту зафіксовано у 2014 р. по відношенню до 2013 р. 
для показника «випуск» – на 19,98 %.

Протягом 2011–2016 рр. найпопулярнішими серед учнів були такі професії 
(рис. 11):

1. Кухар.
2. Водій автотранспортних засобів.
3. Кондитер.
4. Слюсар з ремонту автомобілів.
5. Електрогазозварник.
6. Штукатур.
7. Перукар (перукармодельєр 2, 1 класу).
8. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.
9. Лицювальникплиточник.
10. Електрозварник ручного зварювання.
Питома вага кількості учнів, слухачів, які навчались за вищезазначеними 

професіями, становить 86,3 % від загальної кількості учнів, слухачів, які навча
лись у закладах ПТО протягом 2011–2016 рр.

Рис. 10. Динаміка зміни до попереднього року показників випуску, прийому, 
загального контингенту учнів, слухачів закладів ПТО та кількості закладів ПТО 

(2011–2017 рр .), %
Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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Педагогічні працівники закладів професійної  
(професійно-технічної) освіти

Кількість педагогічних працівників на кінець 2016/2017 н. р. становила 35,3 тис. 
осіб (рис. 12), з них: 

 • 15,5 тисячі старших майстрів та майстрів виробничого навчання; 
 • 12,7 тисячі викладачів. 

Рис. 12. Педагогічні працівники закладів ПТО (станом на 01 .09 .2017 р .), %
Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.

Рис. 13. Динаміка кількості педагогічних працівників та кількості закладів ПТО 
(станом на 01 .09 .2017 р .) 

Складено за даними державної статистичної звітності за формою № 1 (профтех), формою № 2 
(профтех), фор мою № 3 (профтех) Департаменту професійної освіти МОН України.
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Забезпеченість педагогічними кадрами системи ПТО становить 88,9 %. 
Протягом 2011–2017 рр. відбувалися синхронні зміни показників загально

го контингенту учнів, слухачів закладів ПТО та кількості педагогічних праців
ників: старших майстрів та майстрів виробничого навчання, викладачів пред
метів професійнотехнічного циклу та викладачів загальноосвітніх дисциплін 
(рис. 13). 

Коефіцієнт кореляції між показником «Загальний контингент учнів, слу
хачів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти» та показниками 
«Кількість старших майстрів та майстрів виробничого навчання», «Кількість 
викладачів предметів професійнотехнічного циклу» та «Кількість викладачів 
загальноосвітніх дисциплін» становить відповідно: 0,96; 0,94; 0,97, що свідчить 
про прямий зв’язок між ними.

Зміст та методичне забезпечення професійної  
(професійно-технічної) освіти

З метою забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів, дотримання 
єдиних вимог щодо запровадження в Україні Міжнародної стандартної класи
фікації освіти станом на 01.06.2018 р. затверджено та впроваджено в освітній 
процес 410 стандартів професійної (професійнотехнічної) освіти (далі СП(ПТ)О) 
з конкретних робітничих професій, з яких 122 СП(ПТ)О – на компетентнісній 
основі. 

У 2017 р. на компетентнісній основі розроблено та затверджено 66 СП(ПТ)О. 
Із них за галузевим спрямуванням: промисловість – 12, сільське госпо дарство 
та переробна галузь – 3, транспорт – 5, торгівля та сфера послуг – 6, будівниц
тво – 6, зв’язок – 5, добувна промисловість – 12, енергетика – 7, належать до 
всіх галузей – 10 (рис. 14). 

Протягом 2017/2018 н. р. інноваційна освітня діяльність всеукраїнського 
рівня представлена експериментальними педагогічними майдан чиками, що ді
ють у сфері таких галузей промисловості: гірничодобувна, машинобудування, 
будівництво, транспорт та зв’язок, сфера послуг, інформаційнокомунікаційні 
технології за тематикою:

 – «Створення інформаційноосвітнього середовища у професійнотехнічному 
навчальному закладі торгівлі та технологій харчування»;

 – «Система підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг в умовах 
євроінтеграційних процесів»;

 – «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих 
робітників автотранспортної галузі»;

 – «Відкрите професійне навчання населення на модульнокомпетентнісній 
основі»;

 – «Технологія забезпечення доступності освітнього простору професійнотех
нічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху»;

 – Підготовка кваліфікованих робітників з професій: «Квітникар», «Декоратор 
вітрин», «Флорист» з використанням технології дистанційного навчання;

 – «Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників будівельного профілю на основі проектних технологій»;
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Рис. 14. Стандарти ПТО, розроблені протягом 2017/2018 н . р .
Складено за даними ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Рис. 15. Динаміка розвитку інноваційної освітньої діяльності  
експериментальних педагогічних майданчиків Всеукраїнського рівня  

на базі закладів ПТО (2016–2018 рр .) 
Складено за даними ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
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 – «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого 
профілю у професійнотехнічних навчальних закладах»;

 – «Створення електронних навчальних ресурсів для професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі»;

 – «Формування кар’єрної компетентності майбутніх фахівців у закладах про
фесійної (професійнотехнічної) освіти»;

 – «Організаційнопедагогічні умови створення і функціонування Центру 
професійної кар’єри у закладі професійної (професійнотехнічної) освіти» 
(рис. 15). 

Протягом 2016–2018 рр. пройшли навчання за програмою Intel «Навчання 
для майбутнього» 3800 педагогічних працівників. Також залучено педагогічних 
працівників галузі до участі у соціальних проектах Microsoft в Україні: «Учи
тель в онлайні» та «Курс цифрових технологій».

Вищезазначене дає змогу зробити наступні висновки:
1. Сьогодні здійснюється трансформація сфери ПТО. Колегією Міністер

ства освіти і науки ухвалено проект концептуальних засад реформування ПТО 
«Сучасна професійна освіта», триває підготовка нового Закону України «Про 
професійну (професійнотехнічну) освіту». 

2. У 2016–2017 рр. у рамках виконання середньострокового Плану пріори
тетних дій Уряду до 2020 року розпочато модернізацію мережі закладів ПТО, 
яка передбачає зменшення кількості малокомплектних закладів (з континген
том учнів менше 300 осіб) шляхом приєднання їх до більш потужних. У 2017 р. 
кількість закладів професійної (професійнотехнічної) освіти скоротилась на 
42 одиниці, або на 5,3 % порівняно з 2015 р. Відповідно скоротився показник 
загального контингенту учнів на 11,4 %. 

Кількість закладів ПТО станом на 1 січня 2018 р. – 756 (без урахування 22 
закладів освіти інших типів, що надають професійну (професійнотехнічну) 
освіту) із загальним контингентом 269,4 тисячі осіб, з яких 165,7  тисячі осіб 
(61,5 %) чоловічої  і 103,2 тисячі (38,47 %) осіб жіночої статі. Найбільший від
соток учнів, які навчались у закладах ПТО упродовж 2017 р., це молодь 15– 
18 років із базовою та повною загальною середньою освітою, тобто випускни
ки 9 та 11 класів закладів загальної середньої освіти. Також у 2017 р. спостері
галось збільшення на 35 % порівняно з 2016 р. кількості осіб віком від 30 років і 
старше, що здобували робітничі кваліфікації. У порівнянні з 2015 р. цей показ
ник зріс удвічі.

3. У 2017 р. випуск становив 141,3 тис. кваліфікованих робітників, у тому 
числі 29 тис. з числа працюючого та незайнятого населення. 106,1 тис. осіб 
(75,1 % від загального випуску) отримали дипломи, у тому числі 4,4 тис. осіб – 
дипломи за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (3,1 % від 
загального випуску). У 2016/2017 н. р. усього працевлаштовані за професією 
126 тис. осіб, що становить 89,7 % від загального випуску. В останні роки серед 
учнів найбільш популярними були такі професії: кухар, водій автотранспорт
них засобів, кондитер, слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, 
штукатур, перукар (перукармодельєр 2, 1 класу), слюсар з ремонту сільсько
господарських машин та устатку вання, лицювальникплиточник, електрозвар
ник ручного зварювання.
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4. Система ПТО в Україні є соціально орієнтованою, тобто виконує функцію 
захисту вразливих груп молоді (дітисироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування; особи з інвалідністю; діти, які мають одного з батьків; діти з сімей, 
що потрапили в складні життєві обставини, з малозабезпечених сімей). Кіль
кість дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчались 
у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти протягом 2011–2017 рр., 
становила в середньому 4,4–4,7 % від загального контингенту, а осіб з інвалід
ністю – 1,4–1,7 %. Випуск учнів з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених бать
ківського піклування, у 2016/2017 н. р. становив 5,3 тис. осіб (47,1 % від загаль
ного контингенту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

5. Станом на 1 червня 2018 р. в освітній процес ПТО впроваджено 410 стан
дартів професійної (професійнотехнічної) освіти з конкретних робітничих 
професій, з яких 122 стандарти розроблені на основі компетентнісного підхо
ду, що дає можли вість підвищити якість підготовки робітничих кадрів, дотри
муватися єдиних вимог щодо запровадження в Україні Міжнародної стандарт
ної класифікації освіти. 

6. Запровадження елементів дуальної форми навчання сприяє подоланню 
розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом. У 2017 р. 49 закладів 
професійної (професійнотехнічної) освіти започаткували навчання з викорис
тан ням дуальної форми за 54 професіями на базі понад 300 підприємств.


