Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту

«Інтеграція кібер-систем у професійно-технічну освіту».
Тернопільська обласна державна адміністрація
46021 м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8
Код ЄДРПОУ 00022622
Управління освіти і науки

Замовник проекту

Тернопільської обласної державної адміністрації
Адреса: 46021 м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8
Код ЄДРПОУ:02145903
"Розвиток людського потенціалу"

Програма регіонального
розвитку

Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає
проект

Напрям 4.1. Люди.

Підвищення конкурентоспроможності регіонів

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

та зміцнення їх ресурсного потенціалу.

м. Тернопіль, Тернопілвської області.

Тривалість проекту
12 місяців

Загальний бюджет
проекту

3844600 грн.

Разом
Очікуваний обсяг
фінансування проекту: 3844600 грн.

1 рік
3844600 грн.

з державного бюджету 3844600 грн.

3844600 грн.

2 рік

3 рік

з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.
Покращення системи професійної освіти для забезпечення більшої
відповідності випускників потребам регіонального ринку праці, адаптація
населення до швидких змін на регіональному ринку праці.
Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку
професійно-технічної освіти.

Цільові групи проекту
та кінцеві бенефіціари
проекту
Очікувані результати
проекту

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Учні професійно-технічниого навчального закладу.

Організація такого виду виробничої підготовки окрім безпечної
високоефективної праці дає унікальну можливість учневі стати
незалежним від будь-якого підприємства, ставши самодостатнім
виробником продукції що потребує суспільство. Активізація навчальновиробничої діяльності учнів, скорочення терміну підготовки спеціалістів,
ускладнення системи професійних компетенцій професійних
спроможностей. Та збільшення продуктивності праці, а також її якості та
складності з відмінними результатами її практичного виконання.
Модернізації системи професійно-технічної освіти для підготовки
кваліфікованих спеціалістів, затребуваних на місцевому ринку
праці.
Впровадження на базі кібер-центру серійної виробничої діяльності
(любої складності) для забезпечення потреб населення.
Упровадження інновацій.
Перехід на новий технологічний уклад.

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Покращення якості продукції (товарів, робіт, послуг). Відповідність
стандартам і нормам, досягнення європейського рівня/стандартів.

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

Організація у професійній підготовці творчого навчального процесу на
основі технологій кібер-систем.
Організація виробничої діяльності з комплексним використанням кіберсистем (робототехніки) за потребами ринку.

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності,

Спецпредмети теоретичного циклу будуть проводитися у режимі
відеоконференції лаючи можливість бути присутніми на уроці
тимчасово хворим \~чням і учням з певною інвалідністю; запис

соціально-економічної проведеного уроку лишається на сервері і може бути використаний
спрямованості та
для самопідготовки учнів чи визначення рейтингу рівня навчального
реалістичності
процесу у даному закладі. Окрім того увесь процес виробництва
виконання проекту
може здійснюватися дистанційно через інтернет навіть хворим на
ДЦП (що прикутий до ліжка).
Виробниче навчання проводиться за допомогою найсучаснішого
автоматизованого обладнання (високоякісних верстатів ЧПУ,
шестиосєвих маніпуляторів з набором інструментів для певного
виду виробництва що є профілюючим у навчанні даної професії та
системи управління цією механічною частиною - контролером).
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Підготовка спеціалістів високого рівня за державним замовленням по
даними видами професійної спрямованості.
Проведення курсового навчання за допомогою кібер-систем у
професійній діяльності виробничої сфери.
Організація виробничого діяльності на базі кібер-центу спрямованої
на забезпечення потреб населення .

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
і послуг національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)

1719250 грн., що складає 45% від вартості проекту.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
і послуг іноземного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)

2125350 грн., що складає 55 % від вартості проекту.

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Телефон: +38(0352)52-07-88; Факс: 52-31-92
Електронна adpeca. oda@te.gov. иа
Телефон: +38(0352)52-23-53; Факс: 25-27-28
Електронна адреса: і0ЬІ08\ііа@икгр 0$і. иа

Виконувач обов’язків голови
' адміністрації _

Ю. 3. Юрик

