Протокол № 2/21
засідання Регіональної ради професійної освіти у Волинській області
З грудня 2021 року,
початок об 11.00 год.
засідання Регіональної ради професійної освіти проводив
заступник голови обласної ради Полішук Ю.П.
Присутні члени Ради:
Антонюк С.М., Вознюк О.С., Грановський В.Г., Дубняк Д.О., Жмурко І.В.,
Зварич І.В., Карнаухова Г.Й., Кривович В.С., Маховський О.Г., Парфенюк 3.1.,
Переходько Ю.А., Петриканин Л.Ф., Плахотна Л.В., Полякова Л.В., Савельев
М.Г., Чорнуха І.В., далеговані від Луцької міської ради - Гурний О.М., від ОЦЗ Мельник Р.В.
Зі складу Ради відсутні на засіданні:
Мовенко С.О., Бондар В.О., Миргород Т.Д., Наход М.І., Плебанович Т.В.,
Романюк Р.В., Сохацький А.Л., Ткачук А.В., Ткачук О.О., Турак А.А.,
Шатан В.М.
Запрошені директори закладів вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти (24 ос.), які здійснюють підготовку фахівців за
регіональним замовленням.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Погодження показників регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
Волинської області на 2021-2022 навчальний рік
Доповідає: Полякова Людмила Василівна - заступник начальника відділу
професійної освіти управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
2. Погодження прогнозних показників регіонального замовлення
на підготовку робітничих кадрів, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у
закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої
освіти
Волинської
області
на
2022-2023
навчальний
рік.
Доповідає: Полякова Людмила Василівна - заступник начальника відділу
професійної освіти управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
3. Різне.
ВСТУПНЕ СЛОВО:
Полішук Ю .П., співголова Регіональної ради професійної освіти області,
перший заступник голови обласної ради. - Привітав членів Ради. Закцентував
увагу на формуванні показників регіонального замовлення з урахуванням
обмеженого фінансового ресурсу обласного бюджету. Оголосив порядок денний,
визначили регламент засідання.

Плахотна Л.В., заступник співголови ради, начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації. - На даний час мережа закладів ПТО області нараховує
14 закладів професійної освіти, За державним/регіональним замовленням у них
навчається 8 тис. здобувачів освіти. Окрім того функціонує 18 закладів фахової
передвищої освіти, контингент 12,4 тис. осіб, з них 9,3 тис. - за регіональним
замовленням; 8 коледжів фінансуються з обласного бюджету, з них 3 здійснюють
підготовку робітничих кадрів. Лише 18% випускників закладів ЗСО обрали
навчання у закладах профтех, в Європі такий показник сягає більше 60%.
Урядом значна увага надається розвитку професійної освіти. Оновлення
матеріально-технічної бази відбувається шляхом надання субвенції на створення
навчально-практичних центрів (далі - НПІД). У 2021 році Уряд виділив 150 млн
гривень за цим напрямом, у 2022 році заплановано 250 млн гривень. Функціонує
18 НПЦ. Відповідно до наказу МОН цьогоріч створюється ще два таких центри у
містах Луцьку та Нововолинську.
З підприємствами укладені угоди на підготовку робітничих кадрів (1-3
роки). Детально проаналізовані професії за якими передбачається навчання
учнів, а також кількість осіб за цими професіями. Важливим лишається питання
виплати стипендій здобувачам освіти.
1. СЛУХАЛИ:
Полякову Л.В., заступника начальника відділу професійної освіти управління
освіти і науки обласної державної адміністрації. - Регіональне замовлення
формується відповідно до методичних рекомендацій щодо формування та
розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих
кадрів, зміни до якого затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 червня 2020 р. № 656-р. Розпорядженням голови ОДА №372 від 30 червня
2021 року затверджені обсяги регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
Волинської області на 2021 рік і становили по прийому 3773 осіб для закладів
ГІ(ПТ)0 та 1527 осіб для закладів ВО і ФПО.
Відповідно до п.11 даних рекомендацій Зміни до регіонального замовлення
затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і саме регіональне
замовлення. Виконання регіонального замовлення у 2021 році становить для
закладів П(ПТ)0 3503 (93%), для ЗФПО 1470 (96%). Скореговані обсяги
регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахових молодших
бакалаврів та бакалаврів у закладах ПТО: план 3773 ос, факт 3503ос. (обласний
бюджет 2136 ос., бюджет м. Луцька - 1367 ос.), у закладах ВО та ФПО план
1527 ос., факт 1470 осіб (таблиці додаються). Необхідно погодити скореговані
показники відповідно до фактичного виконання регіонального замовлення у 2021
році.
ВИСТУПИЛИ:
іМаховський О.Г., депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та цінової політики. - Зауважив, що показники по
деяких закладах освіти зовсім не виконані.
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Плахотна Л.В., начальник управління освіти і науки ОДА. - Відповіла, що
негативна демографічна ситуація вплинула на цьогорічну вступну кампанію.
Говорили про договори з роботодавцями.
Кривович В.С., заступник співголови ради, виконавчий директор обласного
об’єднання організацій роботодавців. - Запитав чи при зменшенні контингенту
учнів у закладах освіти скорочуватимуть працівників.
Плахотна Л.В., начальник управління освіти і науки ОДА. - Відповіла: якщо не
набираються групи, то штатні одиниці викладачів скорочуються. Наголосила на
сьогоднішній потребі у викладачах та майстрах.
Чорнуха І.В., генеральний директор ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», член
ради. - Зауважив, що обсяги виробництва у будівельній галузі ростуть. Питання
якісної підготовки робітників для будівельної галузі обговорювались за круглим
столом 26-го листопада. Бізнес поки не готовий приймати участь у великому
фінансуванні підготовки робітників. Водночас, на його думку, держава повинна
дотувати перше робоче місце. Потрібно шукати шляхи вирішення питання, але
не зменшувати кількість кадрів і регіональне замовлення.
Поліщук Ю .П., перший заступник голови обласної ради. - Погодився з Ігорем
Чорнухою про передачу фінансування ПТО з державного на місцеві бюджети.
Зауважив, що обласний бюджет з кожним роком зменшується, а обсяги
фінансування освітньої галузі збільшуються. Згадав про процес передачі майна
закладів професійної освіти.
Плахотна Л.В., начальник управління освіти і науки ОДА. - Відповіла:
управлінню відомо про неефективне використання коштів, зокрема, в утриманні
закладів освіти (будівлі не задіяні в освітньому процесі, а комунальні послуги
оплачуються) і виплаті стипендій. Чекаємо завершення процесу передачі
державного майна на місця. Зауважила, що набір не закривається, а
скорочується. Повідомила про важливість широкого впровадження до дуальної
форми навчання.
Грановський В.Г., голова обласної організації профспілки працівників освіти і
науки, член ради. - Повідомив про невелике збільшення мінімальної заробітної
плати і прожиткового мінімуму, що планується у 2022 році. Профспілки
наполягають, щоб оплата праці майстра виробничого навчання здійснювалась за
кошти освітньої субвенції. Говорив загалом про оплату праці працівників освіти.
Поліщук Ю .П., перший заступник голови обласної ради. - Запропонував
погодити показники регіонального замовлення на 2021-2022 н.р.
ВИРІШ ИЛИ:
1. Погодити скореговані обсяги регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
Волинської області на 2021 рік за результатами прийому.
Результати голосування: «за» - 15; «проти» - 2; «утрималися» - 0 (рішення
прийнято більшістю голосів).

2. СЛУХАЛИ:
Полякову Л.В., заступника начальника відділу професійної освіти управління
освіти і науки обласної державної адміністрації. - Ознайомила з кількістю
вакансій на регіональному ринку праці. Зазначила, що прогнозні показники
регіонального
замовлення
складаються управлінням
освіти
і науки
облдержадміністрації з урахуванням пропозицій закладів освіти, регіональних
рад професійної освіти, організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій
профспілок та їх об’єднань, обласних і міських рад, регіональних центрів
зайнятості, результатів статистичних спостережень, аналітичної інформації
місцевих органів праці та зайнятості населення про попит та пропонування
професій і кваліфікацій. На обговорення виносяться пропозиції:
прогнозні показники регіонального замовлення на підготовку фахівців у
закладах вищої та фахової передвищої освіти у Волинській області на 2022 рік 1250 ос., на 102 ос. менше від пропозицій закладів освіти (таблиця додається);
прогнозні показники регіонального замовлення на підготовку робітничих
кадрів та фахових молодших бакалаврів у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти області на 2022 рік загалом - 2978 ос., на 749 осіб менше від
пропозицій закладів освіти; обласний бюджет - 1924 ос. (зменшення 389 ос.),
бюджет м. Луцька - 1054 ос. (зменшення 360 ос.), таблиці додаються.
ВИСТУПИЛИ:
Коновалюк О.В., директор Володимир-Волинського агротехнічного коледжу. Повідоми про зміну назви коледжу (додати у назву «фаховий»), і попросив
здійснити корегування 5 осіб у прогнозних показниках регіонального
замовлення: забрати з 274 Автомобільний транспорт і додати 208 Агроінженерія.
Савельєв М.Г., директор Володимир-Волинського педагогічного фахового
коледжу ім. А.Ю.Кримського, член ради. - Висловив свою думку щодо
однакового відсотку скорочення обсягів регіонального замовлення у всіх.
Запропонував скоротити дороговартісні спеціальності і скоригувати обсяги: 013
початкова освіта 70 ос, 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 0 ос.,
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство) 15 ос., 023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація 20 осіб.
Загальний обсяг незмінний - 195 осіб.
Корчук І.В., директор Волинського фахового коледжу НУХТ. - Заявив про
значне скорочення регіонального замовлення - з 300 осіб до 175, що потягне за
собою скорочення персоналу. А кадри потім ніде взяти. Зауважив, що на
збільшення вартості підготовки 1 учня впливає стипендія (збільшення у 2 рази з
2022 року). Скорочення набору зводить нанівець ліцензування нових професій.
Запропонував реорганізувати виплати стипендій.
Ш мігель В.В., директор ЛВПУ будівництва та архітектури. - Попросив
залишити фахових молодших бакалаврів зі спеціальності Лісове господарство.
Дубняк Д.О., заступник керівника виконавчого апарату обласної ради керуючий справами, член ради. - Фахівців спеціальності Лісове господарство
готують у Шацьку, кількість місць замовлення задовольняє ринок праці. Окрім
того врахована позиція Луцької міської ради.
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Плахотна Л.В., начальник управління освіти і науки ОДА. - висловила
занепокоєння втрати статусу вищого училища при забороні ступеневої
підготовки.
Чорнуха І.В., генеральний директор ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», член
ради. - Підтримав позицію Шмігеля В.В. Зауважив, що фахові молодші
бакалаври саме цього закладу освіти наповнюють будівельні організації м.
Луцька.
Карнаухова Г.И., начальник відділу з питань гуманітарної та соціальнокультурної сфери виконавчого апарату обласної ради, член ради. Запропонувала Шмігелю В.В. зараз затвердити
пропоновані обсяги
регіонального замовлення, а навесні буде можливість скоригувати.
Поліщук Ю .П., перший заступник голови обласної ради. - Підтримав колегу,
висловив сподівання, що питання фінансування системи ПТО може помінятися
уже весною.
Гурний О.М., - Від імені департаменту освіти Луцької міської ради попросив
роботодавців допомогти в фінансуванні спеціальностей, а також за свій кошт
навчати фахівців або оплачувати дуальне навчання.
Кривович В.С., заступник співголови ради, виконавчий директор обласного
об’єднання організацій роботодавців. - Заявив: роботодавці сплачують податки,
поки не готові платити окремо за навчання робітничих кадрів!? Відсутній
механізм та гарантії, що при оплаті підприємством підготовки робітника він
(випускник ЗГІТО) працюватиме на цьому підприємстві.
Хомич А.В., директор ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж
Луцького НТУ». - Попросив здійснити зміни у регіональному замовленні в
межах прийнятих обсягів: маляр; штукатур - 25 ос., кухар, кондитер - 25 ос.,
кухар - 15 ос, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорії "А1", "А2", " В Г ); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та
устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії "В" і "С") - 20 ос.
Войтович Т.В., заступник директора Волинського фахового коледжу культури і
мистецтв імені І.Ф.(Аравійського. - Запропонував зробити коригування
показників в межах прийнятих обсягів: 025 Музичне мистецтво - 57 ос., 023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація - 19 ос., 024
Хореографія - 12 ос., 026 Сценічне мистецтво - 12 осіб.
Лейбик О.В., директор ПТУ №27 м. Берестечка. - Запропонував зробити
коригування показників в межах прийнятих обсягів: муляр; штукатур - 0 ос.,
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії"А1", "А2",
"В1); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій
автотранспортних засобів (категорії "В" і "С") - 45 ос., тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва (категорія "А1"); водій автотранспортних
засобів (категорія "С") - 20 ос.
Омелюх С.В., директор ПТУ №22 смт Луків. - Запропонував зробити
коригування показників в межах прийнятих обсягів: тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва (категорії "А1", "А2", "В1"); слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних
засобів (категорії "С І") - 30 ос., тракторист-машиніст сільськогосподарського
5

виробництва (категорія "АГ'); водій автотранспортних засобів (категорія "С") ЗО ос., тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія
"А1"); водій автотранспортних засобів (категорія "С І") - ЗО ос.
Люта АЛ., заступник директора Володимир-Волинського центру професійної
освіти. - Запропонував зробити коригування показників в межах прийнятих
обсягів: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій
автотранспортних засобів (категорія "С") - 20 ос., оператор з обробки інформації
та
програмного
забезпечення
20
ос.,
тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва (категорії "А1", "А2", "В1"); слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних
засобів (категорії "В і С") - 60 ос., тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва (категорія "А1"); водій автотранспортних засобів (категорії "В" і
"С") - 22 особи.
Поліщук Ю .П. - Запропонував погодити прогнозні показники регіонального
замовлення на 2022-2023 навчальний рік з урахуванням пропозицій директорів
закладів освіти.
ВИРІШ ИЛИ;
2. Погодити прогнозні показники регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
Волинської області на 2022-2023 навчальний рік з урахуванням пропозицій
директорів закладів освіти.
Результати голосування: «за» - 15; «проти» — 2; «утрималися» — 0 (рішення
прийнято більшістю голосів).
ВИСТУПИЛИ:
Бойчук П.М., ректор Комунального закладу вищої освіти «Луцький
педагогічний коледж» Волинської обласної ради. - Подякував членам ради за
професіоналізм. Висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю з усіма
зацікавленими сторонами.

