ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
Назва проекту
Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

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

Створення багатопрофільного регіонального Центру професійної
освіти.
Хмельницька обласна державна адміністрація
Адреса:29005,Хмельницька обл., мХмельницький, Майдан
Незалежності, Будинок Рад
Код ЄДРПОУ 22985083
31000 Хмельницька обл. м Красилів
вул.. Центральна^ 8
ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей»,
код згідно з ЄДРПОУ
Розвиток людського потенціалу. Модернізація системи освіти.

Утворення сучасного центру професійної освіти з упровадженням
новітніх технологій для пріоритетних галузей економіки регіонів.

Хмельницька обл.. Красилівська ОТГ

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

33 (зазначається кількість місяців)

Тривалість проекту

9300000(грн)

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

з інших джерел

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

9300000(грн)

7397055(грн)

1451204 (грн)

451741 (грн)

(гри)

(гри)

(грн)

(грн)

Підготовка висококваліфікованих робітничих кадрів, шляхом
Загальна (загальні) та
утворення сучасного центру професійної освіти з упровадженням
конкретна (конкретні)
новітніх технологій для пріоритетних галузей
економіки
цілі проекту
Хмельниччини.
1.

Модернізація,

з

застосуванням

енергозберігаючих
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технологій, навчальних, виробничих та побутових
приміщень
(їдальні та гуртожитку) для проведення навчання цільових груп..
2. Забезпечення виконання даних навчальних програм
необхідними засобами навчання та обладнанням.
3. Розробка, адаптація та узгодження з роботодавцями
гнучких навчальних програм, з впровадженням елементів дуальної
системи навчання.

Цільові групи проекту Цільова група 1 - молодь віком 16-19 років. Бенефіціари та кінцеві бенефіціари випускники шкіл.
проекту
Цільова група 2 - молодь віком 19-40 років. Бенефіціари - особи,
які мають робітничу кваліфікацію, але потребують її підвищення,
або перекваліфікації, в зв'язку з модернізацією виробництва, або
зміною діяльності підприємства, ветерани АТО.
Цільова група 3 - особи віком, кому за 50. Бенефіціари - особи,
які з тих чи інших причин залишилися без роботи, кваліфікації, але
готові продовжувати навчання з подальшим працевлаштуванням.
Очікувані результати
проекту

Створено багатопрофільний Центр професійної освіти, з
використанням новітніх технологій навчання, які відповідають
сучасним стандартам якості навчання та адаптовані до вимог та
потреб роботодавців.

Згідно Концепції Нової Української школи у рамках профільної
Економічна та/або
освіти старшокласник зможе обирати спрямування навчання,
бюджетна
одним з яких є професійне, яке поряд зі здобуттям повної
ефективність реалізації
загальної середньої освіти забезпечує отримання першої професії
проекту (наскільки
(не обмежує можливість продовження освіти). Здобуття
дотичне)
профільної середньої освіти за академічним спрямуванням буде
здійснюватися в академічних ліцеях - як правило, в окремих
закладах освіти. Для цього необхідно створити мережу
академічних ліцеїв на зразок мережі професійних ліцеїв. Третій
ступінь школи буде відокремленим від основної школи. Для
новоствореної Красилівської ОТГ, Центр стане опорним
навчальним закладом для здобуття профільної середньої освіти.
Інші економічні
вигоди (наскільки
\
дотичне)

Забезпечення майстерень та лабораторій новим обладнанням дасть
можливість навчальному закладу розширити перелік платних
послуг, які може надавати навчальний заклад згідно ПКМУ № 796
від 27.08. 2010 року, що дасть можливість збільшити надходження
до спеціального фонду бюджету, та частково утримувати Центр.
Модернізація приміщень та застосування енергозберігаючих
гехнологій дасть можливість на 35-40 % зменшити витрати на
енергоносії.
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Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Реалізація даного проекту дасть можливість отримати якісну
професійну освіту 500 учням - випускникам шкіл; підвищити
кваліфікацію 250 особам з числа молодого населення регіону.
Мотивацією для професійного навчання, в першу чергу, стануть
умови навчання та доступ до новітнього високотехнологічного
обладнання. Забезпечення належних умов проживання в
гуртожитку та забезпеченість гарячим харчуванням дасть
можливість доступу до отримання якісної професійної освіти не
лише жителів Красилівщини, а всім бажаючим з інших населених
пунктів Хмельниччини. Важливим соціальним аспектом в
реалізації проекту буде впровадження принципу «Освіта
впродовж життя» для забезпечення рівних можливостей та захисту
вразливих груп населення. Сучасне розуміння концепції освіти
впродовж всього життя (1іГе1оп£Іеагпіп§) полягає у тому, що така
освіта поєднує будь-яке навчання протягом всього життя, може
здійснюватися в різних умовах, за різними формами (формальною,
неформальною, інформальною), рівнями та тривалістю. Проте,
роль освіти у різні вікові періоди змінюється, перетворюючись із
домінуючого виду діяльності для дітей та молоді, для дорослих поєднуючись із роботою та відпочинком, для людей літнього віку
- це можливість активно інтегруватись у соціум. Концепція
навчання впродовж життя передбачає необхідність і можливість
здобування на кожному життєвому етапі тих блоків інформації,
які необхідні людині для підтримки своєї активної життєдіяльності
та самореалізаціїі. Підвищення якості й ефективності системи
освіти, дозволить швидше адаптуватися до постійно оновлюваних
соціальних процесів, сприятиме забезпеченню потреб людей у
навичках і компетентностях, відповідно вимог сучасності.
Робота Центру стане моделлю тісної взаємодії виробничих
підприємств та навчальних закладів, а в подальшому і новітньої
роботи системи профтехосвіти.
(зазначається очікуваний екологічний вплив (у разі наявності обсяг
збільшення/зменшення обсягу викидів, забруднення навколишнього
природного середовища тощо;
зменшення негативного впливу або покращення навколишнього
середовища))

Основна діяльність за Передбачається здійснити модернізацію навчального корпусу,
гуртожитку, їдальні, виробничих майстерень із застосуванням
проектом
енергозберігаючих технологій, придбати новітнє обладнання для
майстерень та лабораторій, оновити меблі та засоби навчання в
навчальних кабінетах. Розробити та адаптувати до умов
виробництва навчальні плани та програми для кожної цільової
групи, впроваджуючи елементи дуальної системи навчання.
Актуальність проекту:
обгрунтування
необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності

Красилівський район Хмельницької області - є промисловоаграрним регіоном, який налічуює понад 50 тис. населення, з них
майже 20 тис. є жителям міста. В місті працює 14 активнодіючих
помислових підприємств. Проте промислові підприємства регіону
мають постійну проблему з кадровим забезпеченням. За даними
Хмельницького обласного центру зайнятості у І півріччі 2017 року
налічувалось 16,6 тис вакансій, більше 73% з них робітничі
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виконання проекту

професії. Стійким попитом продовжують користуватися професії
металообробки, будівництва, транспорту, сфери послуг, це 49% від
загального попиту на кваліфіковану робочу силу.. Найбільш
поширена вікова група серед безробітних від ЗО до 40 років - 26%
40-50 років - 25%, старше 50 років - 24%. Аналіз стану ринку
праці показав, що такий стан справ пов'язаний із бажанням
громадян
знайти
роботу,
що
відповідає
кваліфікації,
індивідуальним уподобанням, з гідними умовами та оплатою
праці, а також з динамічністю ринку праці, як наслідок потрібен
певний час щоб для того, щоб роботодавці та робітники знайшли
один одного.
Зі сторони роботодавця - він готовий платити достойну
заробітну плату, але за умови наявності певної кваліфікації, вмінь
га навичок.
Проблемою
забезпечення
підприємств
кваліфікованими
робітничими кадрами є також територіальний дисбаланс між
попитом і пропозицією робочої сили, тобто в сільській місцевості є
особи, які можуть працювати, але через брак дешевого житла в
місті, та слабке транспортне сполучення вони не мають
можливості реалізувати свій потенціал.
Негативний вплив на ринок праці також має тіньова зайнятість
та відтік робочої сили за кордон.
Проблему економіки та суспільного життя у сфері
застосування найманої праці можна вирішити оптимально, якщо
реалізувати орієнтацію на досягнення злагоди та узгодження
інтересів різних суспільних груп.
Дану проблему частково можна вирішити за рахунок
підготовки регіонального замовлення робітничих кадрів системою
професійно-технічної освіти. Що успішно проводиться ДПТНЗ
«Красилівський професійний ліцей». Але є ряд питань, які
виникають
підчас
організації
навчання,
і
потребують
вдосконалення.
Перше:
необхідно
формувати
у
молоді
психологічну готовність до праці, міняти уявлення про робітничі
професії; друге: світовий досвід вимагає створення такої системи
здобуття професійної освіти, яка була б максимально наближена
до потреб роботодавця, а це тісна співпраця підприємства
навчального закладу, для забезпечення практично-професійної
підготовки учнів; третє: чітке уявлення про поточні та
перспективні потреби ринку праці; четверте: сучасна система
професійної освіти має бути більш гнучкою та мобільною. Це
стосується в першу чергу термінів навчання, визначених
стандартами професійно-технічної освіти.
Виходом у даній ситуації є самостійна розробка та
узгодження з роботодавцями гнучких навчальних програм для
зізних цільових груп з впровадженням елементів дуальної системи
навчання. Домінуючу роль відіграють і умови навчання та
матеріально-технічне забезпечення процесу навчання. Створення
сучасного
багатопрофільного
Центру
професійної
освіти
оснащеного
сучасними
новітніми
засобами
навчання
та
створеними умовами для комфортного перебування в навчальному
закладі дасть можливість забезпечувати підприємства регіону
справді висококваліфікованими робітничими кадрами, піднімати
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Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

престиж робітничої професії, стримати відтік молоді з України.
Подальше фінансування Центру передбачається:
за рахунок коштів державної субвенції на здобуття
загальної середньої освіти;
коштів державного бюджету на підготовку професій
. загальнодержавного значення (професії металообробки);
коштів місцевих бюджетів;
коштів центру зайнятості;
коштів фізичних та юридичних осіб;
власних надходжень від надання послуг та реалізації
продукції власного виробництва.

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

7924.891 тис. гри... 9 8 %

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
іноземного виробника,
які використовуються
під час реалізації
п р о е к т у ( т и с . гривень,
відсотків)

161,732 тис гри... 2 %

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту
Керівник
ініціатора проекту

Для реалізації проекту необхідно розробити проектнокошторисну документацію та провести її експертизу.

Хмельницька обласна д е р ж а в н а адміністрація
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