
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 

    15.03.2019                   № 125 
 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН 
розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2019-2021роки 

 

1. Здійснювати аналіз регіонального ринку праці щодо визначення 
перспективної потреби у кваліфікованих робітниках. 
 
Щороку до 01 грудня Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації,Запорізький 
обласний центр зайнятості 

 
2.Здійснювати аналіз контингенту здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти з метою прогнозування перспектив регіонального 
замовлення на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
  
2019- 2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, заклади 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 

  
3. Коригувати пропозиції щодо державного замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
  
2019-2021роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Департамент 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, заклади 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 

  
4. Формувати пропозиції до регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти  
відповідно до укладених договорів з роботодавцями та потреб регіонального 
ринку праці. 
  
2019-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, заклади 
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професійної (професійно-технічної) 
освіти 

  
5.Забезпечити залучення і реалізацію інвестиційних, грантових та 

партнерських програм (проектів) для розвитку професійної (професійно-
технічної) освіти. 
  
2019-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, департамент 
освіти і науки Запорізької міської 
ради,заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти 
 

6. Упорядкувати мережу закладів професійної (професійно-технічної) 
освітидля забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників з 
урахуванням їх наповнюваності відповідно до вимог чинного законодавства, 
а саме: 
  

1) припинення ДНЗ «Приморський професійний аграрний ліцей» та                                     
ДНЗ «Осипенківський професійний аграрний ліцей» шляхом приєднання до                        
ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти»; 
  
2019-2020 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
  

2) припинення ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» 
шляхом приєднання до ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-
технічної освіти» з подальшим створенням спеціалізованого відділення; 
  
2020-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, департамент 
освіти і науки Запорізької міської 
ради 

  
3)змінити тип закладу ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» (ІІ 

атестаційний рівень) на заклад ІІІ атестаційного рівня «Дніпрорудненський 
центр професійної освіти»; 
  
2019-2020 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
  

4) змінити тип закладу ДНЗ «Запорізький професійний торгово-
кулінарний ліцей» (ІІ атестаційний рівень) на  заклад ІІІ атестаційного рівня 
«Запорізький багатопрофільний центр»; 
  
2019-2020 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, департамент 
освіти і науки Запорізької міської 
ради 
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5)припинення ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» шляхом 
приєднання до ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-
технічної освіти» з подальшим створенням спеціалізованого відділення; 

  
           2019-2020 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, департамент 
освіти і науки Запорізької міської 
ради 
 

 
6) припинення ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей» шляхом 

приєднання до Федорівського центру професійної освіти з подальшим 
створенням спеціалізованого відділення; 

 
            2019-2020 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
 
 
 
 

7.Здійснювати постійний моніторинг забезпечення доступності та 
якості освіти, ефективного використання матеріально-технічної бази, 
кадрового потенціалу, фінансових та управлінських ресурсів у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти. 
  
2019-2021роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, департамент 
освіти і науки Запорізької міської 
ради 

  
8.Забезпечити впровадження нових форм профорієнтаційної роботи з 

метою мотивації молоді до оволодіння робітничими професіями. 
  
2019-2021 роки Департамент освіти і науки, 

Запорізький обласний центр 
зайнятості, департамент освіти і 
науки Запорізької міської 
ради,заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти  

  
9. Проводити підготовку, перепідготовку безробітних на базі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти за договорами за направленням 
органів Державної служби зайнятості та на контрактній основі з фізичними 
особами. 
  
2019-2021роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації,Запорізький 
обласний центр зайнятості, заклади 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 
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10.Забезпечити запровадження елементів дуальної форми навчання у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 
  
2019-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області,заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти 

  
11. Сприяти ліцензуванню освітніх послуг закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти на підготовку робітничих кадрів за професіями 
з пріоритетних галузей економіки Запорізької області. 

 
2019- 2021роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, заклади 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 

  
12. Здійснювати підготовку пропозицій до Міністерства освіти і науки 

України щодо створення навчально-практичних центрів галузевого 
спрямування. 
  
2019-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області, 

 
13. Забезпечити проведення першого та другого етапів Всеукраїнських 

конкурсів професійної майстерності. 
  

2019-2021 роки Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області, заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти 

  
14. Забезпечити розроблення проектів та впровадження освітніх 

стандартів на компетентнісній основі у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти. 
  
2019-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій області 
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15.Забезпечити участь у програмі «U-LEAD з Європою». 
  

2019-2021 роки Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області, заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти 

  
16.Забезпечити формування інноваційного освітнього простору в 

регіоні, розроблення та впровадження  нових освітніх моделей і технологій: 
  

1) запровадження професійної підготовки кваліфікованих 
робітників з використанням елементів дуальної форми навчання з професії 
«Провідник пасажирського вагона. Касир квитковий»; 

  
2019-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області, ДНЗ «Запорізький 
професійний ліцей залізничного 
транспорту», департамент освіти і 
науки Запорізької міської ради 

  
2) реалізація проекту «Модернізація системи професійно-технічної 

освіти для регіонального ринку праці (на прикладі Запорізької області)»; 
  

2019-2021 роки Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області, департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради, ДНЗ 
«Запорізьке машинобудівне вище 
професійне училище» 
 

17.Забезпечити проведення моніторингових досліджень у закладах 
професійної  (професійно-технічної) освіти за напрямами: працевлаштування 
випускників закладів освіти; запровадження елементів дуальної форми 
навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників; веб-сайтів 
закладів освіти; рівня навчальних досягнень та якості знань учнів; 
 
2019-2021роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій області 

  
18. Забезпечити підвищення кваліфікаціїкерівнихкадрів та 

педагогічнихпрацівників, стажуваннямайстріввиробничогонавчання та 
викладачів,підвищеннярівня педагогічної майстерності. 
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2019-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області, комунальний заклад 
«Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти»Запорізької обласної ради, 
заклади професійної (професійно-
технічної) освіти 

  
19. Забезпечити створення необхідних умов, психолого-педагогічний 

супровід, розробку спеціального навчально-дидактичного забезпечення для 
осіб з особливими освітніми потребами для організації інклюзивного 
навчання. 
2019-2021роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Науково-
методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області, комунальний заклад 
«Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради, заклади 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 

  
20. Сприяти впровадженню системи підготовки та перепідготовки 
педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного навчання. 

  
2020-2021 роки Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, комунальний 
заклад «Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти» Запорізької обласної ради, 
заклади професійної (професійно-
технічної) освіти 

  
21.Забезпечити безперешкодний доступдо будівель та приміщень закладів 
професійної (професійно-технічної)  освіти осіб з особливими освітніми 
потребами 

2019-2021 роки Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, департамент 
освіти і науки Запорізької міської 
ради, заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти 

  
 

 
 
Директор Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації                                                      Т. ОЗЕРОВА 


