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МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ

ОСВІТНІ ФУНКЦІЇ

Навчання молоді за обраною професією

Допрофесійна підготовка учнів шкіл

Навчання дорослого населення

Професійна освіта людей з особливими потребами

Надання загальної середньої освіти

КОМЕРЦІЙНІ ФУНКЦІЇ

1. Надання освітніх послуг за 

рахунок фізичних і юридичних осіб

2. Транспортні платні послуги

3. Послуги з проживання в 

гуртожитку

СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

1. Забезпечення споживачів освіти житлом у 

гуртожитку

2. Забезпечення учасників освітнього процесу 

гарячим харчуванням

3. Дотримання умов колективного договору



МЕТА ПРОГРАМИ

 Створення сприятливих умов для якісної

підготовки робітничих кадрів згідно з 

пріоритетами державної соціально-економічної

політики, орієнтованої на задоволення потреб 

особистості, суспільства і держави. 

 Забезпечення рівного доступу до професійно-

технічної освіти, оволодінні робітничими 

професіями, спеціальностями, з кваліфікацією 

відповідно до їх інтересів, здібностей, стану 

здоров’я



ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 - відновлення престижності робітничих професій у суспільстві 

шляхом покращення профорієнтаційної роботи з населенням; 

входження в освітній округ району для допрофільної підготовки та 

профільного навчання учнівської молоді

Самовизначення здобувача 

освіти

Вибір напряму 

навчання у старшій 

школі

Продовження освіти 

у іншому 

навчальному 

закладі



ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 - створення соціальної реклами престижності робітничих професій

 - вивчення ринку праці регіону

 підготовка пакету документів й матеріально-технічної бази за 

новими  професіями (електрозварювальник, автослюсар, 

працівник тепличного господарства)



ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 - збільшення контингенту ліцею та зменшення 

собівартості підготовки на одного учня за 

рахунок введення нових професій

 - впровадження елементів дуальної форми навчання

(поєднання навчання осіб у закладах освіти з

навчанням на робочих місцях на підприємствах)

 впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, системи 

опалення, газових котлів)



ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 - дотримання наказів №974 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи Освіти України”, 

№1669 “Про затвердження Положення про організацію

роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу в установах і

закладах освіти”

 - навчальне господарство – покращення показників

врожайності через впровадження сучасних 

технологій та закріплення вирощуваних 

культур за навчальними групами

 участь в міжнародних, обласних та регіональних проектах

 співпраця з регіональним центром зайнятості

 навчання учнів ліцею у МАНУ 

 блок соціальних питань

 підтримання матеріально-технічної бази в належнім стані та її оновлення 

(техніка, обладнання)


