Протокол № 1/21
засідання Регіональної ради професійної освіти у Волинській області
10 червня 2021 року,
початок об 11.00 год.
засідання Регіональної ради професійної освіти проводила
заступник голови обласної державної адміністрації Тимощук Л.А.
Присутні члени Ради:
Антонюк С.М., Вознюк О.С., Грановський В.Г., Жмурко І.В., Зварич І.В.,
Карнаухова Г.Й., Кривович В.С., Лещенко З.Б,, Маховський О.Г., Наход М.І.,
Парфенюк З.І., Переходько Ю.А., Петриканин Л.Ф., Плебанович Т.В., Плахотна
Л.В., Полякова Л.В., Романюк Р.В., Савельєв М.Г., Ткачук О.О.; далеговані від
обласної ради – Пустовіт Г.О., від ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» – Муха Н.
Зі складу Ради відсутні на засіданні:
Поліщук Ю.П., Дубняк Д.О., Миргород Т.Д., Сохацький А.Л., Ткачук А.В.,
Турак А.А., Шатан В.М.
Запрошений від закладу освіти: Войтович Т.В., заступник директора
Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського
Волинської обласної ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори заступника співголови Ради відповідно до Положення.
Доповідає: Плахотна Людмила Володимирівна – начальник управління освіти і
науки обласної державної адміністрації.
2. Дослідження
регіональних
особливостей
ринку
праці.
Доповідає: Романюк Роман В’ячеславович – директор Волинського обласного
центру зайнятості.
3. Погодження проєктних обсягів регіонального замовлення з підготовки
робітничих кадрів, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на
2021-2023 роки.
Доповідає: Ткачук О.О. – заступник начальника  начальник відділу професійної
освіти управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
4. Звіт щодо виконання заходів Плану розвитку професійно-технічної
освіти
Волинської
області на
2019-2021
роки
у
2020
році.
Доповідає: Полякова Л.В. – заступник начальника відділу професійної освіти
управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
5. Різне.
ВСТУПНЕ СЛОВО:
Тимощук Л.А., співголова Регіональної ради професійної освіти області. –
Привітала членів Ради. Закцентувала увагу на важливості якісної професійної
підготовки у ЗП(ПТ)О області, відповідності компетенцій кваліфікованого
робітника запитам роботодавців.
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Пустовіт Г.О., заступник голови обласної ради. – Наголосив, що зараз в області
працюють над тим, аби заклади профтехосвіти відповідали вимогам не тільки
влади, але і працедавців, зокрема у сфері підготовки спеціалістів відповідно до
державного і регіонального замовлень. Маємо зробити так, щоб за кошти наших
платників податків готували професійні кадри для роботи в Україні, а не за
кордоном. Наголосив, що з обласного бюджету на фінансування закладів
профтехосвіти цього року передбачено 214,0 млн грн, а це великі кошти для
області і волинян. При підготовці закладів профтехосвіти до передачі у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області, депутати та
керівництво краю мають знати не тільки основні потреби закладів, але і їхні
витрати та можливості заробітку. Треба сформувати стосунки так, аби вони були
максимально ефективними для громади, створити нові форми ефективної
співпраці. Децентралізація призводить до нових можливостей, необхідно прийти
до компромісного, оптимального висновку.
СЛУХАЛИ:
Плахотну Л.В., начальник управління освіти і науки обласної державної
адміністрації. – Оголосила порядок денний, визначили регламент (15 хвилин для
кожного виступаючого, 5 хвилин для обговорення). Зачитала новий склад Ради.
Оголосила про вибори заступника співголови Ради відповідно до Положення з
числа роботодавців.
Поступили дві пропозиції: Переходько Ю.А. та Кривович В.С. Переходько Ю.А.
зняв свою кандидатуру на користь виконавчого директора Волинського
обласного об’єднання організацій роботодавців.
Результати голосування: «за»  20; «проти» – 0; «утрималися» – 0 (одноголосно).
ВИРІШИЛИ: Затвердити Кривовича В.С., виконавчого директора Волинського
обласного об’єднання організацій роботодавців, заступником співголови
Регіональної професійної освіти у Волинській області.
СЛУХАЛИ:
Романюка Р.В., директор Волинського ОЦЗ. – Про зайнятість безробітних на
ринку праці області. Є незначний ріст рівня безробіття – до 12,5 % (10,6%).
Чисельність безробітних у 2020 році 34,0 тис. осіб. Працевлаштування становить
у 2020 році – 19,2%, У 2021 році налічується 10,8 тис. вакансій. Спостерігається
суттєвий дисбаланс між кількістю вакансій та зареєстрованих безробітних.
Проведено опитування роботодавців на наступні 2-3 роки. Опитано 2489
роботодавців та 48 ТГ. Загальна потреба у працівниках у 2021 році 33000 осіб, в
тому числі по підприємствах (по яких була отримана інформація): 4685 осіб.
Прогнозні показники щодо попиту на ринку праці у робітничих кадрах: 2021 –
2368 ос., 2022 – 1971 ос., 2023 – 1805 осіб; та фахівцях: 2021 – 40 ос., 2022 – 40
ос., 2023 – 39 осіб.
Визначено ТОП-10 професій – найбільше ринок потребує водіїв різних
категорій. Також визначено 5 найпотрібніших навичок працівників на думку
роботодавців: soft skills – 85%, hard skills – 15%. Спостерігається дефіцит
операторів заправних станцій.
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Заплановане створення робочих місць у 2021 році за рахунок реалізації
інвестпроєктів та державних цільових програм: Індустріальний парк
«Нововолинськ» – 160, інвестиційний проєкт «Ягода Волині» – 50, інвестиційний
проєкт «Бурштин Волині» – 50.
ВИСТУПИЛИ:
Кривович В.С. Зазначив, що в області активно розвивається ягідництво. Як
тільки настає сезон збору врожаю – починаються перевірки. Тому показники
вирощування чорниці на Волині нижчі, ніж в Одесі та Києві. Із введенням
додаткових податків та зборів передбачається зменшення обсягу земельних
ділянок фермерів.
Тимощук Л.А. Запропонувала написати КМУ лист з пропозицією внесення змін
в БК України та щодо корегування календаря перевірок.
Петриканин Л.Ф. Поінформувала присутніх щодо державної підтримки у 2021
році сімейних господарств, які займаються вирощуванням с\г продукції.
Маховський О.Г. Чи готові роботодавці вкладати додатково кошти у підготовку
робітничих кадрів?
Романюк Р.В. Зазначив, що є топові роботодавці, які можуть собі це дозволити,
відкривають цілі навчальні центри і самі здійснюють підготовку на підприємстві
чи виробництві тих працівників, які їм потрібні. Зокрема, так робить «МодернЕкспо» і «СКФ». Аграрії зацікавлені у підготовці кваліфікованих робітників у
закладах профтехосвіти.
Переходько Ю.А. Ми співпрацюємо з Луцьким центром ПТО, беремо на
практику кравців, організовуємо навчання за дуальною формою. В результаті
збільшено частку практичного навчання порівняно з теорією.
Пустовіт Г.О. Давайте орієнтуватимемось на Україну, а не Європу. Чи
задовольняють роботодавців рівень професійної підготовки фахівців?
Муха Н. На ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» учні проходять виробничу
практику упродовж 2-3 місяців, отримують мінімальну заробітну плату. За час
практики приглядаємось і потім пропонуємо постійне місце роботи.
Карнаухова Г.Й. Закликала представників ЗПТО знайти ефективні форми
співпраці із підприємствами та спільно з ними працювати над тим, аби
робітники, яких вони готують, відповідали вимогам роботодавців. Обласна рада
ретельно відслідковуватиме процес формування регіонального замовлення в
закладах професійної освіти, моніторити напрями підготовки – чи відповідають
регіональним потребам.
Жмурко І.В. Шацький коледж готує спеціалістів виключно для лісової галузі,
яка платить податки до Держбюджету на рівні 800,0 млн грн. в рік.
Спостерігається тенденція до збільшення регіонального замовлення, так як усі
ліси знаходяться в державній власності. Необхідно розробити механізм
залучення лісівників до співфінансування підготовки фахівців.
Маховський О.Г. Довів до відома присутніх, що проводилась нарада з
представниками лісового господарства області. В обласний бюджет
перераховується лише ПДФО, а це не повна сума, якої потребує заклад. Тому
здійснюється дофінансування коледжу з обласного бюджету.
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Плахотна Л.В. Обласна державна адміністрація просить передати ліцензування
професій на місця. Це доречно, враховуючий положення ЗУ «Про освіту» щодо
профільної освіти у старшій школі. Учні малокомплектних шкіл мають йти в
систему ПТО. Зазначила, що уже три ЗПТО області передано розпорядженням
КМУ в обласну комунальну власність.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію щодо дослідження регіональних особливостей ринку праці
взяти до відома. Використовувати при формуванні проєктних обсягів
регіонального замовлення з підготовки робітничих кадрів, фахових молодших
бакалаврів та бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти області.
СЛУХАЛИ:
Ткачука О.О., заступника начальника  начальника відділу професійної
освіти управління освіти і науки обласної державної адміністрації.  Зазначив,
що на сьогодні в області функціонує 18 закладів професійної освіти, з них 3 є
структурними підрозділами закладів вищої освіти. Контингент здобувачів освіти
упродовж двох останніх років перебуває у межах 8,0 тис. осіб. Щороку
замовники робітничих кадрів отримують понад 4,5 тис. молодих кваліфікованих
робітників. Розглянули в розрізі закладів освіти проєктні обсяги регіонального
замовлення з підготовки робітничих кадрів, фахових молодших бакалаврів та
бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої
та вищої освіти на 2021-2023 роки (матеріали додаються). Зазначив: загалом
зберігається тенденція до зменшення обсягів регіонального замовлення.
(додаються). Зокрема, обсяги регіонального замовлення з підготовки фахових
молодших бакалаврів та бакалаврів у закладах професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти на 2021 зменшити на 19 ос. з
1546 до 1527 осіб.
Поступили пропозиції від 2-х ЗПТО щодо набору груп з числа дітей з
особливими освітніми потребами, тому пропонуємо збільшити регіональне
замовлення з підготовки робітничих кадрів на 2021 рік на 24 ос. з 2318 до 2342
осіб.
А від Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені
І.Ф. Стравінського Волинської обласної ради просять зменшити регіональне
замовлення на 19 осіб.
ВИСТУПИЛИ:
Войтович Т.В. Пояснив особливості навчання у коледжі та причини зменшення
регіонального замовлення.
Маховський О.Г. Зазначив, що стартував прийом документів до ЗПТО.
Обласний бюджет цього річ має обмежені можливості, тому доречно приймати
молодь на навчання за контрактом (де це можливо). Наголосив на ретельному
вивченні показників регіонального замовлення на 2022-2023 роки до наступного
засідання ради.
ВИРІШИЛИ:
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1. Погодити проєктні обсяги регіонального замовлення з підготовки
робітничих кадрів, фахових молодших бакалаврів у закладах професійної
(професійно-технічної) в кількості 3773 особи на 2021 рік, і, дозволити при
наявності заяв відкрити дві групи (24 особи) для дітей з особливими освітніми
потребами.
Результати голосування: «за»  21; «проти» – 0; «утрималися» – 0 (одноголосно).
2. Погодити проєктні обсяги регіонального замовлення з підготовки
фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у закладах фахової передвищої та
вищої освіти у кількості 1527 осіб на 2021 рік.
Результати голосування: «за»  21; «проти» – 0; «утрималися» – 0 (одноголосно).
СЛУХАЛИ:
Полякову Л.В., заступника начальника відділу професійної освіти управління
освіти і науки обласної державної адміністрації. Прозвітувала щодо виконання
заходів Плану розвитку професійно-технічної освіти Волинської області на 20192021 роки у 2020 році.
ВИРІШИЛИ: Звіт щодо виконання заходів Плану розвитку професійно-технічної
освіти Волинської області на 2019-2021 роки у 2020 році взяти до відома.
ВИСТУПИЛИ:
Грановський В.Г. Повідомив присутніх про проблеми в оплаті праці
педагогічних працівників, зокрема, викладачів та майстрів виробничого
навчання. Накреслив шляхи вирішення проблем та дії профспілкової організації
у їх вирішенні.

Співголова Ради

Відповідальний секретар

Людмила ТИМОЩУК

Людмила ПОЛЯКОВА
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