
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: 
початок кар’єрного та продовження 
освітнього шляху учнів 

Ігор ГАРБАРУК
заступник Міністра освіти та науки МОН



Переваги професійної освіти

Стипендія та оплачувана практика, яка зараховується 

як страховий стаж  

Безоплатне навчання та гуртожиток

Швидке отримання професії (від 6 місяців - до 3 років) 

та старт кар’єри



Кар’єрні траєкторії здобувача освіти
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Відсоток учнів, які здобувають повну загальну 
середню освіту в закладах професійної освіти 

69,6%

55,0%

65,6%

1991 2010 2021



Мережа закладів професійної освіти

708 
закладів професійної освіти
*1 січня 2021 році

239,8
тис. здобувачів освіти
*1 січня 2021 році

30,3
тис. педагогів
*станом на 01.09.2020

217 
закладів професійної освіти реалізовують дуальну форму 

навчання
*у 2021 році



Навчально-практичні центри

≈380
навчально-практичних 

центрів

194
створено\оновлено за 

кошти держбюджету

З 2016 року Уряд інвестував у 

створення НПЦ 350 млн.грн. 

150 млн грн закладено у бюджеті 

2021 року на створення НПЦ



Передача закладів професійної освіти з 
державної у комунальну власність

МОН отримало понад 282 пакети 

документів закладів професійної 

освіти щодо передачі цілісних 

майнових комплексів

44% від загальної кількості 

закладів, що передаються

Підготовлено до передачі 

з державної у комунальну власність 

пакети документів 

182 закладів

28,5% від загальної кількості 

закладів, які передаються



Передача закладів професійної освіти з 
державної у комунальну власність

Рекомендації МОН щодо передачі закладів професійної та 

фахової передвищої освіти з державної у комунальну 

власність 

розміщено на сайті МОН у розділі “Професійно-технічна 

освіта”, надіслано листом керівникам обласних рад)

зрозуміла та швидка процедура передачі майна на 

місцевий рівень



Розробка освітніх стандартів на 
компетентнісній основі

затверджено 220 стандартів на компетентнісній основі для 

підготовки за робітничими професіями

Визнання \ передача \ накопичення 
часткових кваліфікацій

Навчання впродовж життя \
сприяння зайнятості

Мобільність та соціальна 
інклюзія



Розробка освітніх стандартів на 
компетентнісній основі

Підтримка міжнародних проєктів в оновленні змісту та 

якості освіти:

Проєкт “Державно-
приватне партнерство 
для поліпшення 
санітарно-технічної 
освіти в Україні”

стандарт професійної освіти з 

професії “Монтажник санітарно-

технічних систем та устаткування”

Проєкт “Представлення 
досвіду Естонії для 
підтримки реформи 
професійної освіти в 
Україні”

6 закладів професійної освіти 

напрацювали 5 модульних освітніх 

програм на компетентнісній основі 

для 10 професій

Програма ЄС 
“EU4Skills” (Національна 
агенція освіти Фінляндії 
(EDUFI))

підтримка у створенні методичних 

рекомендацій для 

розроблення стандартів 

професійної освіти  та освітніх 

програм на компетентнісній основі



Розвиток навичок діджиталізації у педагогів 
закладів професійної освіти

Аналіз цифрових навичок педагогів та керівників закладів 

профосвіти (за підтримки EU4Skills)

128 тренінгів з цифрової грамотності пройшли понад 1000
педагогів закладів профосвіти (за підтримки EU4Skills) 

25 навчально-методичних центрів профосвіти пройшли 

навчання з розгортання Microsoft Office 365

30 закладів професійної освіти завершили пілотування 

інструменту SELFIE

1

2

3

4



Дякую за увагу!


