ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
Назва Проекту
Ініціатор проекту

Модернізація системи професійно-технічної для потреб регіонального ринку праці
Міністерство освіти і науки України
01135, м. Київ,
пр-т Перемоги. 10
код Є ДРПОУ 38621185

Замовник проекту

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26
код Є ДРПОУ 25199155
Програма “Розвиток людського потенціалу”.
Напрям “ Інституції та мережі” .
• забезпечення підготовки робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів з
урахуванням пріоритетів їх розвитку;
• стимулювання співробітництва між навчальними закладами і підприємствами
регіонів;
• розвиток соціального партнерства та соціальної відповідальності всіх суб’єктів у регіонах
у контексті забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та нагромадження людського
капіталу;
• запровадження навчання і профорієнтації для перепрофілювання та переорієнтації
трудових кадрів залежно від потреб регіонального ринку праці;
• вивчення попиту щодо компетенції і кваліфікації працівників регіонального та
місцевого ринку праці;
• розроблення програм професійно-технічного навчання, підготовки кадрів відповідно
до потреб регіонального ринку праці;
• удосконалення структури зайнятості населення шляхом підвищення якості робочої
сили, розвитку її професійної мобільності;
• утворення сучасних центрів професійної освіти з упровадженням новітніх технологій
для пріоритетних галузей економіки регіонів.
Запорізька область та м. Запоріжжя
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Загальна ціль: Сприяння розвитку людського капіталу через посилення взаємодії усіх
стейкхолдерів в системі професійної підготовки кадрів для потреб промислового регіону.
Конкретна ціль 1: Створення системи стратегічного планування потреб регіональної
економіки у висококваліфікованих кадрах за видами економічної діяльності та у галузевопрофесійному розрізі.
Конкретна ціль 2: Модернізація змісту професійної освіти на засадах компетентнісного
підходу.
Конкретна ціль 3: Забезпечення ефективної діяльності багатопрофільного центру
професійної освіти
•
Суб'єкти підприємництва, роботодавці, економіка регіону
•
Громади
•
Керівники відділів кадрів (НК) підприємств
•
Учні та слухачі ПТНЗ
•
Педагогічні працівники ПТНЗ
Результат 1.1. М оніторинг дисбалансу попиту та пропозиції кваліфікованих робітників
регіонального ринку праці у розрізі професій.
Результат 1.2. Оцінка стану підготовки робітничих кадрів в системі ПТО та ступені їх
відповідності потребам регіонального ринку праці.
Результат 1.3. Підвищення рівня обізнаності населення щодо кон'юнктури регіонального
ринку праці у пріоритетних сегментах.
Результат 2.1. Навчально-методичне забезпечення підготовки робітників за укрупненими
спеціальностями, що відповідає запитам економіки, оновлення державних професійних
11565676 (фн)

Економічні вигоди,
соціальний вплив

Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту
Очікувані витрати на
закупівлю товарів і
робіт
Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Заступник Міністра

стандартів.
Результат 2.2. Реорганізація та мо дернізація навчально-практичної бази освітнього закладу.
Результат 2.3.Створення багатопрофільного центру професійної освіти з упровадженням
новітніх технологій для формування кадрового потенціалу пріоритетних галузей регіону.
Результат 3.1. Регуляторний механізм (нормативно-правове забезпечення)
функціонування - зміни до закону про професійну освіту та закони, що регулюють
державно-приватне партнерство.
Результат 3.2. Посилення взаємодії між ключовими акторами регіонального ринку праці з
метою підвищення якості професійної підготовки робітничих кадрів.
•
Формування регіонального та державного замовлень на підготовку робітничих кадрів
у ПТНЗ, які задовольнятимуть погребам регіональної економіки.
•
Зниження рівня структурного безробіття.
•
Підвищення рівня зайнятості випускників, які здобуватимуть освіту за новими
навчальними програмами.
•
Осучаснення всіх навчальних програм та курсів, необхідних для підвищенні якості
професійно-технічної освіти, яка задовольнятиме потребам роботодавців та відповідатиме
кон’юнктурі регіонального ринку праці.
•
Впровадження політики та заходів із соціальної відповідальності та партнерства,
підвищення рівня інтеграції між навчальними закладами та підприємствами.
•
Визначення пріоритетних професії для регіональної промисловості, що допоможе
зменшити кількість незатребуваних напрямів підготовки та послабити фінансове
навантаження на місцеві бюджети, зокрема за статтею адміністративні витрати, пов'язані
з утриманням невеличких навчальних закладів, об’єднуючи їх у великі багатопрофільні
установи.
•
Укрупнення також передбачає оптимізацію закладами професійної освіти кількості
своїх навчальних програм. Навчання повинно відбуватися лише за тими професіями, які
можуть підтримувати одна одну в сенсі спільного використання майстерень, навчальних
матеріалів, обладнання та особливо профільну підготовку вчителів і майстрів.
Дослідження довгострокових та середньострокових потреб регіонального ринку праці в
професійних кваліфікаціях.
Моніторинг дисбалансу попиту та пропозиції кваліфікованих робітників регіонального
ринку праці у розрізі професій.
Оцінка стану підготовки робітничих кадрів в системі ПТО та визначення рівня її
відповідності потребам регіонального ринку праці.
Створення навчального закладу нового типу - багатопрофільного центру професійної
освіти.
Забезпечення формування методологічних підходів для ліквідації структурних
дисбалансів на національному та локальних ринках праці; створення навчальних закладів
нового типу - багагопрофільних центрів професійної освіти
Кадровий та матеріально-технічний потенціал Запорізької області має достатній потенціал
для забезпечення стійкого результату реалізації проекту
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