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Питання оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти (далі – ЗППТО) не дивлячись на попередні заходи не втрачає своєї 
актуальності, болючості для трудових колективів та відповідних територій тощо. Ця 
нагальність пояснюється, окрім іншого, такими чинниками: 

- Децентралізація ЗППТО, зокрема їх часткового/повного фінансування за 
рахунок коштів регіональних бюджетів, спонукає відповідні органи влади 
обраховувати оптимізаційні варіанти майбуття обласних систем ППТО. 

- Згортання економічної діяльності багатьох підприємств (особливо в перше 
десятиріччя незалежності країни) призвело до втрати більшістю ЗППТО «базових» 
суб’єктів господарювання як ключових партнерів у царині підготовки кадрів для 
виробничої діяльності. 

- Залишковий принцип фінансування системи ППТО з боку держави призвів 
до стагнації левової частки ЗППТО, застарілості основних фондів, відтоку та 
постаріння кадрового потенціалу, тобто до втрати перспектив їх (закладів) розвитку. 

- Як реакція на ці негаразди, ЗППТО стали здійснювати перепрофілювання та 
переорієнтацію на спеціальності та професії, які користувалися попитом на місцевих 
ринках праці, перш за все, у торгівлі, громадському харчуванні, наданні послуг з 
опорядження будівель, у сфері сервісу, у діяльності зі зварювальних , 
авторемонтних та інших робіт. У той же час великий бізнес не вкладав суттєвих 
інвестицій у підтримку державних/комунальних ЗППТО, а часто-густо створював 
власні, облаштовані та укомплектовані навчально-виробничі комбінати (центри). На 
сьогодні в Україні орієнтовно функціонує близько 1200 таких ефективних (з позиції 
потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі) структурних одиниць. 

- Наведені та інші проблеми (відтік трудових мігрантів за межі країни, 
низький рівень оплати праці, перш за все, майстрів виробничого навчання тощо) 
призвели до форматування у вітчизняній системі ППТО великого прошарку 
малокомплектних (до 300 учнів) чи безперспективних (з позиції задоволення потреб 
місцевих ринків праці) ЗППТО. 

Поряд з цим, проведені в регіонах країни за останні 3 роки 
злиття/перепідпорядкування/призупинення діяльності десятків ЗППТО, свідчать про 
наявність управлінських помилок та рішень оптимізаційного характеру, а саме: 

- Не врахування можливості виникнення попиту в регіоні/на території на 
кваліфікованих робітників, підготовка яких скасована, у близькій та середній 
перспективах. Головною причиною такої ситуації виступає відсутність у країні 
дієвої Методики щодо прогнозування регіональних потреб у професійних 
кваліфікаціях. 

- Фактична відсутність практик передавання малокомплектних чи 
неперспективних ЗППТО до закладів освіти інших типів і, перш за все, до 
приватного сектору відповідного спрямування. Ключовою проблемою тут 
виступають прогалини в чинному, у першу чергу, господарському законодавстві. 

- Суб’єктивність у відборі ЗППТО, які підпадають під оптимізацію. 
Наприклад, зняття дублювання спеціальностей при відсутності прийнятних 
гуртожитків, призводитиме до штучного утворення дефіциту на робітників певних 
професій. 

- Недооцінювання соціально-етичного фактору, коли із ліквідацією ЗППТО 
територія втрачає єдиний центр освітньо-культурного розвитку тощо. 



Виходячи з викладеного вище пропонується розглянути один із підходів, який 
можна було б використовувати для більш об’єктивного прийняття оптимізаційних 
рішень в регіонах. Мова йде про проект Методики з оцінювання діяльності закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, направленої на підготовку робітничих 
кадрів та технічних службовців відповідно до попиту регіональних ринків праці 
(Додаток). Методика підготовлена завідувачем сектору дослідження якості освіти та 
забезпечення ринку праці відділу статистики і аналітики професійної освіти ДНУ 
«Інститут освітньої аналітики» Сергієм Мельником під час його участі у І півріччі 
2019 року в дослідженні в межах частини Проекту ПРООН «Комплексний аналіз 
системи професійної освіти та підготовки у Луганській (Донецькій) області та її 
актуальності для потреб ринку». 

Проект Методики пройшов в цей час апробацію, результати якої засвідчують 
наступне: 

- Проведення оцінювання діяльності ЗППТО в межах регіонів із 
застосуванням наявної офіційної статистики є найбільш економним та об’єктивним 
(відсутність людського фактору) підходом. 

- Важливою  для користувачів Методики повинна стати можливість відбору, 
заміни, розширення показників, які найбільш повно характеризують діяльність 
ЗППТО. 

- Відповідні підходи не враховують цілий ряд складових діяльності ЗППТО, 
наприклад, нещодавні зміни кадрового складу в управлінні, скасування 
спеціальностей, проведену оптимізацію тощо. Тобто проект Методики потребує 
подальшого доопрацювання та розширення переліку показників, що підвищуватиме 
об’єктивність її результатів тощо. 

Основні результати «пілотування» проекту Методики викладені у матеріалі « 
Аналітичний звіт «Комплексний аналіз системи професійно-технічної освіти в 
Луганській області та її відповідності потребам регіонального ринку праці», 
підготовленому в рамках діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру 
(https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/Donbas/RPP/analysis%20of%20the%20
vocational%20education%20and%20training%20system%20in%20luhansk%20oblast_UK
R.pdf). 
  



Додаток 
 

Методика з оцінювання діяльності закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, направленої на підготовку робітничих кадрів та технічних 
службовців відповідно до попиту регіональних ринків праці (проект). 

 
1. Загальні положення 

Методика з оцінювання діяльності закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, направленої на підготовку робітничих кадрів та технічних 
службовців відповідно до попиту регіональних ринків праці (далі-Методика), 
підготовлена як внутрішній документ для експертів, які проводили дослідження в 
межах частини Проекту ПРООН «Комплексний аналіз системи професійної освіти 
та підготовки у Луганській (Донецькій) області та її актуальності для потреб ринку». 
Методика є тільки одним із багатьох застосовуваних підходів (соціологічне 
опитування, вивчення думок ключових стейкґолдерів, безпосереднє ознайомлення з 
роботою закладу тощо) щодо вивчення експертами фактичного стану, визначення 
тенденцій розвитку та підготовки пропозицій щодо подальшого розвитку системи 
ППТО (далі – ЗППТО) відповідного регіону. Крім того, вона розкриває виключно 
авторські суб’єктивні підходи щодо вивчення діяльності ЗППТО та не є офіційним 
документом, який слугував би обов’язковою підставою для прийняття 
управлінських рішень органами влади певного рівня. 

В основу Методики, окрім іншого, покладені підходи до рейтингового 
оцінювання рівня соціально-економічного розвитку міст обласного підпорядкування 
та адміністративних районів Луганської області (2008 – 2010 роки) та оцінювання 
результатів діяльності структурних підрозділів та результатів роботи спеціалістів 
державної служби (2004-2006 та 2010-2013 роки), застосовувані автором у ДУ НДІ 
соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України. 

Методика підготовлена для виконання, окрім іншого, таких завдань: 
- аналіз діяльності кожного ЗППТО)за останні повні два навчальні (2016-2017 

та 2017-2018 н. р.) та календарні (2017 та 2018) роки за ключовими, виключно  
офіційними, статистичними даними. Останні беруться в департаменті освіти і науки 
області для навчального року із статистичних Форм №№ 1-2 (профтех), для 
календарного року – статистичних Форм №№3-4,5 та 9 (профтех). Період для 
аналізу вибрано, виходячи з того, що 2014-2016 роки через військові дії на 
територіях цих областей, ситуація в більшості видів економічної діяльності, 
включаючи і сферу професійної (професійно-технічної) освіти, була вкрай не 
стабільною та непередбачуваною. Крім того, починаючи з 2017 року в Україні 
відбуваються процеси децентралізації в управлінні та фінансуванні саме цього 
сектору освіти; 

- характеристика діяльності окремого ЗППТО на підставі даних із означених 
вище статистичних форм у співставленні із середніми значеннями відповідних 
показників по ЗППТО області (де це можливо); 

- ранжування  ЗППТО за показниками – якісними характеристиками їх 
діяльності, направлене на визначення найбільш пріоритетних з них стосовно 
підготовки кадрів за найбільш випитаними регіональним ринком праці робітничими 
професіями, перш за все, новими та інтегрованими; 



- проведення для ЗППТО (для окремо визначених чи для визнаних як 
пріоритетні з позиції інтересів регіонального ринку праці) прогнозних розрахунків 
щодо визначення обсягів та напрямів підготовки кадрів за робітничими професіями 
відповідно до потреб місцевих та регіонального ринку праці. Основою для 
проведення таких розрахунків виступають статистичні дані Форми №2 (профтех), 
дані відповідних центрів зайнятості базового рівня стосовно чисельності незайнятих 
та кількості вакансій (вільних робочих місць) у професійному розрізі за 2017-2018 
роки. 

Методологічною базою для прогнозування виступають Методичні 
рекомендації щодо визначення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної 
структури підготовки кадрів у навчальних закладах відповідно до потреб 
регіонального ринку праці, розроблені та запроваджені на практиці за участі автора 
в ДУ НДІ соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України у 
2012 році; 

- урахування (групування) в оцінюванні діяльності ЗППТО їх розподілу за: 
типами (професійні ліцеї, професійні коледжі, професійно-технічні училища, 
ЗППТО, приналежні закладам вищої освіти чи пенітенціарній службі тощо); за 
спеціальностями/професійними кваліфікаціями/професіями; за галузевою 
орієнтацією (за умови, що більш як половина учнів та слухачів навчаються за 
спеціальністю, зорієнтованою на певний вид економічної діяльності (промисловість, 
транспорт, будівництво, сфера послуг, торгівля, сільське господарство тощо)). 

Слід також зазначити, що апробація цієї Методики на практиці в рамках 
реалізації частини Проекту ПРООН «Комплексний аналіз системи професійної 
освіти та підготовки у Луганській (Донецькій) області та її актуальності для потреб 
ринку» засвідчує про наявність певного переліку питань та недоліків, які необхідно 
буде урахувати при її (Методики) доопрацюванні, а саме: 

- отримані  результати в окремих випадках є суб’єктивними, тому що була 
звужена з різних причин вибірка показників; 

- для ЗППТО Луганської області додатковим чинником суб’єктивізму 
виступає переміщення окремих закладів, призупинення діяльності 3 ЗППТО шляхом 
їх включення до інших, суттєві коливання даних у кризові для регіону 2014-2015 
роки тощо. Частина із цих чинників є характерною/наскрізною для більшості 
регіонів країни; 

- при розрахунках показників використовувалася та перевірялася інформація 
від ЗППТО та дані офіційної статистики, тому що в окремих випадках мала місце їх 
невідповідність; 

- за окремими закладами освіти з різних причин були відсутні дані в окремі 
роки за деякими показниками, що знижувало об’єктивність розрахунків; 

- зважаючи на суттєві відмінності в організації навчального та виробничого 
процесу у ЗППТО аграрного та іншого спрямування рейтингове оцінювання 
проводилося за 2 відповідними групами закладів; 

- апробація показала, що цілий ряд показників не є прийнятними та 
об’єктивними для оцінювання та потребують заміни. Це стосується, наприклад, 
таких показників, як: «Фактично надано підприємствами робочих місць для 
проведення виробничого навчання (практики тощо), %», «Підвищило кваліфікацію 
педагогічних працівників від їх загалу, %» тощо. 



Таким чином, проведене рейтингове оцінювання діяльності, ресурсів та 
кадрового потенціалу ЗППТО Луганської області носило 
пілотний/експериментальний (для подальшого використання управлінцями 
доопрацьованої Методики) характер, а його результати – рекомендаційний зміст та 
вигляд. 

 
2. Аналіз діяльності ЗППТО 
Ключові показники, які характеризують діяльність певного ЗППТО, виписані 

в таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 

Динаміка основних показників діяльності ЗППТО за 2016-2017 та 2017-
2018 навчальні (за необхідності – 2017 і 2018 календарні роки) 

Назва ЗППТО _____________________________________ 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2016-2017 2017-2018 
2017-2018 

до 
2016-2017,% 

1 2 3 4 5 
1. Чисельність учнів, слухачів 
на початок навчального року 

осіб    

2. Прийнято учнів, слухачів 
протягом навчального року 

осіб    

3. У тому числі прийнято за 
договорами з підприємствами 

осіб    

4. У тому числі прийнято за 
направленням центрів 
зайнятості 

осіб    

5. Чисельність учнів, що 
проходять первинну 
професійну підготовку з 
отриманням повної загальної 
середньої освіти 

осіб    

6. Прийнято учнів, слухачів 
протягом навчального року 

осіб    

7.У тому числі прийнято за 
договорами з підприємствами 

осіб    

8. У тому числі прийнято за 
направленням центрів 
зайнятості 

осіб    

9. Чисельність учнів, що 
проходять первинну 
професійну підготовку з 
отриманням повної загальної 
середньої освіти 

осіб    

10. Чисельність учнів-
випускників, які отримали 
робітничу  
кваліфікацію з двох і більше 
професій 

осіб    

11. Працевлаштувалося учнів-
випускників  

осіб    

 



Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 5 

12. Подовжують навчання 
(учні-випускники) 

осіб    

13. Чисельність 
непрацевлаштованих учнів-
випускників, прийнятих за 
договорами з підприємствами 

осіб    

14. Кількість заповнених 
навчальних місць  

одиниць    

15. Кількість заповнених 
місць у гуртожитках  

одиниць    

16. Фактично надано 
підприємствами робочих 
місць для проведення 
виробничого навчання 
(практики тощо) 

одиниць    

17. Чисельність педагогічних 
працівників  

осіб    

18. Підвищило кваліфікацію 
педагогічних працівників  

осіб    

19. Кількість спеціальностей, 
спеціалізацій, професій, за 
якими здійснюється 
підготовка 

одиниць    

20. Прийнято учнів, слухачів 
на протязі календарного року 
за основною (профільною, 
провідною) 
спеціальністю/професією 

осіб    

21. Чистий прибуток від 
сільськогосподарської 
діяльності (для аграрних 
ЗППТО) за календарний рік 

тис. грн.    

22. Надійшло за календарний 
рік сільськогосподарської 
техніки (для аграрних 
ЗППТО) 

одиниць    

23. Отримано за календарний 
рік комп’ютерної техніки 

одиниць    

24. Отримано за календарний 
рік іншого устаткування  та 
машин 

одиниць    

 
Аналіз зазначених кількісних показників у їх динаміці за останні 2 навчальні 

(календарні) роки направлений, перш за все, на визначення тенденцій та проблем 
розвитку кожного ЗППТО. Вивчення динаміки офіційних статистичних показників 
дозволяє визначити: зростання/зниження обсягів прийому та працевлаштування 
випускників, у тому числі тих, що додатково отримують профільну загальну 
середню освіту (№№ 1-2,5-6,9,11); взаємодію з підприємствами та центрами 
зайнятості (№№ 3-4,7-8,13, 16, 20); зміни в кадровому, методичному та матеріально-
технічному забезпеченні (перш за все, №№ 14-15, 17-19, 21-24). 



3. Співставлення результатів діяльності окремого ЗППТО із середніми 
значеннями відповідних показників по ЗППТО області. 

Результати співставлення результатів діяльності окремого ЗППТО із 
середніми значеннями відповідних показників по ЗППТО області виписуються в 
таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 
Результати співставлення результатів діяльності окремого ЗППТО із 

середніми значеннями відповідних показників по ЗППТО__________ області 

Показники 

2016-2017, 2017 2017-2018, 2018 
2017-2018 до 2016-

2017,% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Динаміка зміни 
чисельності учнів, 
слухачів, % 

- - - - - -    

2. Динаміка 
прийому учнів, 
слухачів протягом 
навчального року, 
% 

- - - - - -    

3. Динаміка 
чисельності учнів, 
що проходять 
первинну 
професійну 
підготовку з 
отриманням повної 
загальної середньої 
освіти, % 

- - - - - -    

4. Питома вага 
учнів-випускників, 
які отримали 
робітничу 
кваліфікацію з 
двох і більше 
професій, % 

         

5. Динаміка 
прийому учнів, 
слухачів протягом 
календарного року 
за основною 
(профільною, 
провідною) 
спеціальністю/ 
професією, % 
 
 

- - - - - -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Рівень 
працевлашту-вання 
учнів-випускників, 
% 

         

7. Рівень 
подовження 
навчання учнями-
випускниками, % 

         

8. Питома вага не- 
працевлашто-ваних 
учнів-випускників, 
прийнятих за 
договорами з 
підприємст-вами у 
загалі тих 
випускників, що 
навчалися за 
такими 
договорами, % 

         

9. Завантаженість 
навчальних місць 
відповідно до 
проектних даних, 
% 

         

10. Заповнення 
місць у 
гуртожитках 
відповідно до 
проектних даних, 
% 

         

11. Фактично 
надано 
підприємства-ми 
робочих місць для 
проведення 
виробничого 
навчання 
(практики тощо), % 

         

12. Питома вага 
педагогічних 
працівників у 
загальній 
чисельності 
працівників, % 

         

13. Підвищило 
кваліфікацію 
педагогічних 
працівників від їх 
загалу, % 

         

 
 



Продовження таблиці 1.2 
14. Динаміка 
чистого прибутку 
від сільськогоспо-
дарської діяльності 
(для аграрних 
ЗППТО) за 
календарний рік, % 

- - - - - -    

15. Питома вага 
комп’ютерної 
техніки із терміном 
експлуатації до 10 
років у її загалі, % 

         

16. Питома вага 
іншої техніки 
(машин, 
устаткування) із 
терміном 
експлуатації до 10 
років, % 

         

 
Аналіз показників таблиці 1.2 являє собою інструментарій, що дозволяє 

охарактеризувати діяльність окремого ЗППТО виключно за якісними показниками 
та шляхом співставлення із середніми значеннями по системі професійної 
(професійно-технічної) освіти області.  

4. Ранжування ЗППТО за показниками-якісними характеристиками їх 
діяльності у 2017-2018 навчальному році/2018 календарному році та динамікою 
їх зміни за останні 2 повні начальні та календарний роки. 

Рейтингове оцінювання ЗППТО здійснюється за підходами, викладеними в 
Таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 
Рейтингові оцінки ЗППТО за показниками-якісними характеристиками його 

діяльності у 2017-2018 навчальному році/2018 календарному році та динамікою 
їх зміни за останні 2 повні начальні та календарний роки. 

№ 
з/п 

  ЗППТО 
 
 
 
 
 
 
 
Показники 
із Таблиці 
1.2 

                                   ЗППТО __________________області 
Біловодський 
професійний 
аграрний 
ліцей 

Білокура-
кинський
професій-
ний 
аграрний 
ліцей 

ВПУ № 94 ВПУ № 92 ДНЗ 
Сєвєродо-
нецьке 
ВПТУ 

………. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Показник 

1, Графа 
10 

            

2 Показник             



2, Графа 
10 

3 Показник 
3, Графа 
10 

            

4 Показник 
4, Графа 8 

            

5 Показник 
4, Графа 
10 

            

6 Показник 
5, Графа 
10 

            

7 Показник 
6, Графа 8 

            

8 Показник 
6, Графа 
10 

            

9 Показник 
8, Графа 8 

            

10 Показник 
8, Графа 
10 

            

11 Показник 
9, Графа 
10 

            

12 Показник 
10, Графа 
10 

            

13 Показник 
12, Графа 
8 

            

14 Показник 
13, Графа 
8 

            

15 Показник 
13, Графа 
10 

            

16 Показник 
14, Графа 
10 

            

17 Показник 
15, Графа 
8 

            

18 Показник 
16, Графа 
8 

            

 Загальна 
Сума 
рейтинго-
вих балів 

            

 Рейтинго-
ве місце 
Сума:18 

            



 
Вищі рейтингові місця за кожним показником визначаються за максимальним 

значенням. Для  показників за №№ 9-10 вищі рейтингові місця визначаються за 
мінімальним значенням. 

Слід зазначити, що, як відмічалося вище, ранжування можна здійснювати за 
певними категоріями (групами, типами тощо) ЗППТО, перш за все, за їх типами 
(професійні ліцеї, професійні коледжі, професійно-технічні училища, ЗППТО, 
приналежні закладам вищої освіти чи пенітенціарній службі тощо) та за галузевою 
орієнтацією (за умови, що більш як половина учнів та слухачів навчаються за 
спеціальністю, зорієнтованою на певний вид економічної діяльності (промисловість, 
транспорт, будівництво, сфера послуг, торгівля, сільське господарство тощо)). 


