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ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»: 

напрями роботи та функції закладу освіти 
 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білоцерківський 

професійний ліцей» – заклад другого атестаційного рівня, підпорядкований 

Міністерству освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації. 

Місце знаходження та юридична адреса: Україна, 09119, Київська область, 

м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94. 

Заклад освіти створений  у 1954 році і за час існування підготував понад 15 тис. 

кваліфікованих робітників.   

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» здійснює підготовку 

кваліфікованих робітників з  9 професій  із  присвоєнням високого рівня кваліфікації. 

Контингент складає понад 500 здобувачів освіти , слухачів. Загальна потужність ліцею 

складає 720 місць здобувачів освіти.  На сьогоднішній день потужності 

використовуються на 75%.  
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КОЛО ПОВНОВАЖЕНЬ 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Білоцерківський професійний ліцей»

 
Стратегічна мета закладу освіти – створення багатопрофільного закладу 

нового типу.  Стратегія  передбачає:    

1. Розширення функцій закладу шляхом:  

- розширення ліцензованих професій, необхідних ринку праці міста та регіону;  

- збільшення видів підготовки;  

- орієнтації на соціальні функції, спортивно-масову роботу;  

- збільшення кількості замовників кадрів;  

- збільшення кількості професій,  підготовка яких буде проводитися з 

впровадженням елементів дуальної форми здобуття освіти та елементів 

ощадливого виробництва; 

- впровадження елементів STEM освіти; 

- формування та розвиток освітніх  кластерів; 
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- розвитку інклюзивної освіти; 

- підвищення атестаційного рівня. 

 

2. Багатоканальність фінансування шляхом:  

- збільшення обсягів виробничої діяльності;  

- розвитку госпрозрахункової діяльності;  

- залучення коштів фізичних та юридичних осіб;   

- організації платних освітніх  послуг; 

- фандрайзинг через участь у грантових програмах. 

 3. Реструктуризація матеріально-технічної бази шляхом:  

- запровадження енергозберігаючих технологій;  

- раціональне використання наявних площ, приміщень; 

- осучаснення освітніх кабінетів та майстерень та впровадження елементів 

ощадливого виробництва.  

 

Сучасна концепція розвитку закладу нового типу 

В рамках проекту Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та 

принципів освіти та освітнього процесу у відповідності до політики Європейського 

Союзу щодо навчання впродовж життя» визначено вдосконалення освіти в Україні, 

зокрема на входження  вітчизняної професійної (професійно-технічної) освіти  до 

європейського освітнього простору».  Окремі результати проекту Twinning вже 

впроваджено у новому законі України «Про освіту» та   закону  «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту». Зокрема, впровадження елементів дуальної форми 

навчання у підготовку кваліфікованих робітників. 

Світова практика свідчить про те, що на дуальні форми навчання  

підвищений попит, адже вони дають кращу якість освіти.  

У напрямку реформи професійної (професійно-технічної) освіти заплановано, 

перш за все, змінити формат та вектор  надання первинної професійної підготовки. 

З цією метою професійні (професійно-технічної) заклади впроваджують в освітній 

процес елементи дуальної форми навчання, що дає певні переваги усім учасникам 

освітнього процесу. 

Для закладу освіти: 

- підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг;  

- доступ до актуальної інформації про поточний стан розвитку професій та видів 

економічної діяльності, для яких заклад освіти готує фахівців; 

- підвищення якості освіти за рахунок адаптації освітніх програм до вимог 

роботодавців; 

- розширення можливостей для прикладних наукових досліджень; 

- розширення можливостей для підвищення кваліфікацій викладацького складу. 
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Для здобувача освіти: 

- поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на 

одному чи декількох підприємствах, в установах чи організаціях; 

- збільшення шансів на отримання першого робочого місця одразу після закінчення 

закладу освіти;  

- наявність до завершення навчання стажу роботи, необхідного для подальшого 

професійного зростання, а також реалістичного бачення власного кар’єрного 

шляху; 

- отримання практичного досвіду під час навчання та можливості заробітку 

(отримання грошової винагороди) в процесі здобуття освіти.  

 

Для роботодавця: 

- вплив на процес для підготовки фахівця з необхідними знаннями, вміннями і 

компетентостями; 

- отримання кваліфікованих кадрів, готових якісно працювати без додаткових 

витрат на первинне ознайомлення із робочими процесами на підприємстві, в 

установі чи організації або на перепідготовку; 

- відбирання (ще під час навчання) найталановитіших здобувачів освіти для 

працевлаштування після закінчення навчання. 

На тепер робота усіх складових професійної (професійно-технічної) освіти 

вимагатиме кардинально інших підходів:   

 гнучкості замість сталості,   

 ініціативності  замість очікування,   

 якості замість кількості,   

 орієнтації на результат, а не на виконання плану.   

Вказані пріоритети дають можливість забезпечити якісно новий рівень 

системи підготовки робітників, співпраці з громадськістю, роботодавцями, 

розширюють діапазон запровадження нових форм, нових методик, інновацій в 

освітньому процесі, змістовно змінюють поняття «професійно-технічна освіта», 

трансформуючи його в професійну (професійно-технічну) освіту та освітній 

процес.  

Існує ряд пріоритетів, дотримання яких дозволить професійній освіті в 

Україні наблизитись до тих загальних підходів, які існують в ЄС: 

  розширити управлінські повноваження на регіональному рівні та рівні закладу 

освіти;   

 якісно підвищувати управлінську спроможність керівних кадрів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

 визначити співпрацю з роботодавцями та іншими соціальними партнерами 

пріоритетним напрямом;  

 активізувати роботу над створенням Національної системи кваліфікації, яка б 

сприяла гнучкості реагування на потреби ринку  праці;  
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 постійно підвищувати рівень інформатизації та рівень застосування 

інформаційно-комунікативних технологій.  

 

Стратегія модернізації ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» 

Питання стратегічного розвитку системи підготовки кваліфікованих кадрів, 

довгострокової стратегії розвитку людських ресурсів в умовах становлення 

інноваційної економіки і формування цивілізованого ринку є найбільш складними 

в силу того, що успішність їх вирішення визначається синергетичною дією 

величезної кількості чинників. Одним з ключових факторів, що визначають 

конкурентоспроможність інноваційних систем, виступає висококваліфікована 

робоча сила. Створення ефективної системи професійної (професійно-технічної) 

освіти, здатної забезпечити потреби інноваційного розвитку економіки міста, 

регіону  необхідними кадрами, позначено в якості однієї з пріоритетних завдань 

концепції розвитку освіти.  

Система професійної (професійно-технічної) освіти через свій зміст і 

принципи взаємодії з соціально-економічним середовищем виконує при переході 

економіки до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку важливу місію, 

формуючи ключові компетенції "інноваційної людини", забезпечуючи тим самим 

принципово нову якість людського ресурсу, і створюючи умови для його 

подальшої капіталізації.  

Проблемна ситуація, що склалася в системі професійної (професійно-

технічної) освіти, характеризується наступними негативними чинниками:  

 застарілі моделі управління освітнім процесом, брак сучасних 

управлінських кадрів;  

 домінування освітніх процесів, орієнтованих на відтворення добре 

відпрацьованих технологій професійної діяльності, що веде до формування і 

закріплення у випускників найменш передових типів інноваційної поведінки 

(запозичення готових технологій, тощо).  

 відсутність у головних цільових орієнтирах процесів виховання і 

соціалізації, організованих в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти, ключових для інноваційного підприємництва особистісних якостей - 

мобільності, бажання здобувати освіту протягом усього життя, схильності до 

підприємництва і прийняття ризику.  

 неузгодженість освітніх послуг вимогам до якості та змісту освіти з боку 

ринку праці;  

 розрив  раніше  сформованих  зв'язків  освітніх закладів 

 з роботодавцями, відсутність механізмів їх зацікавленої участі в підготовці 

фахівців.  

Візія моделі  розвитку закладу освіти: на базі ДПТНЗ «Білоцерківський 

професійний ліцей» створити  сучасний багатофункціональний професійний 
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(професійно-технічний) заклад освіти, спрямований на забезпечення робочими 

кадрами регіону з високими професійними рівнями кваліфікації.  

Місія моделі  розвитку закладу освіти: цілеспрямоване проєктування 

інноваційної діяльності педагогічних кадрів П(ПТ)О в умовах відкритої освітньої 

системи.  

Реалізація означеної місії дозволить здійснити наступні принципові зміни в 

закладі освіти:  

 узгодженість інтересів роботодавців і системи професійної (професійно-

технічної) освіти в забезпеченні ринку праці конкурентоспроможними  

робітничими  кадрами шляхом впровадження елементів дуальної освіти;  

 багатопрофільність і варіативність професійної (професійно-технічної) 

підготовки, що забезпечить формування здібностей здобувачів освіти гнучко 

перебудовувати напрям і зміст своєї професійної (професійно-технічної) діяльності 

у зв'язку зі зміною технологій або потребами ринку праці;  

 гнучкість і відкритість організаційної структури закладу освіти, що 

дозволить створити  інклюзивне освітнє середовище;  

 розширення можливостей у розвитку професійної (професійно-технічної) 

освіти різних форматів державно-приватного партнерства (на замовлення 

соціальних підприємств міста надавати онлайн-консультації та проводити майстер-

класи з професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення);  

 відповідність компетенції педагогічних та управлінських кадрів закладу 

освіти сучасним завданням інноваційного розвитку;  

 популяризація робітничих професій  (демонстрація промороликів про 

робітничі професії підприємств міста, проведення спільних заходів та ін.). 

 створення сучасних навчально-практичних центрів з професій. 

Головною метою діяльності НПЦ стане реалізація завдань щодо вдосконалення 

практичної підготовки здобувачів освіти, слухачів професійних (професійно-

технічних) закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

фахівців підприємств, організацій, установ (далі – слухачі), впровадження в 

освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного 

обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і 

взаємодії  постійного зв'язку між підприємствами. 
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КЛЮЧОВІ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Напрями інноваційного менеджменту закладу освіти 

№   Напрямок   Мета  Спосіб реалізації  

1   Стратегічний 

менеджмент  

 

 

Формування  у закладі 

системи стратегічного 

управління   

Визначення місії та візії, 
стратегічних цілей, 
портфелю стратегій та  

тактики їх реалізації  

2   Операційна діяльність   Впровадження сучасних 

технологій здобуття освіти 

та управління оперативною 

діяльністю закладу, 

створення нових освітніх 

продуктів  

Впровадження онлайн 

курсів, майстер-класів, 

консультацій , моніторинг 

знань, використання 

тренінгових методик 

здобуття освіти, розробка 

нових курсів тощо 

3   Якість освітніх послуг   Забезпечення високої якості  

підготовки кваліфікованих 

кадрів  

Сертифікація системи 

якості  знань викладачів та 

майстрів виробничого 

навчання, впровадження 

моделі управління якістю 

у відповідності до 

принципів тотального 

управління якістю (TQM), 

використання 

бенчмаркінгу якості 

освітніх послуг  

4   Маркетинг   Аналіз та моделюваня 

ринку освітніх послуг  

Побудова моделей ринку та 

визначення нових 

ефективних шляхів 

задоволення потреб 

роботодавців 

5 Кадри   Підвищення професійного 

рівня педагогічного складу 

Визначення нових, більш 

ефективних, або 

удосконалення існуючих 

шляхів підготовки  

педагогічних кадрів та 

стимулювання підвищення 

ними своєї кваліфікації   
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6  Експериментально-

дослідницька робота  

Розвиток 

експериментально-

дослідницької роботи у 

закладі освіти, поєднання 

ЕДР у закладі з потребами 

підприємств  

Заключення договорів про 

співпрацю з соціальними 

партнерами, створення 

лабораторій та 

експериментальних 

майданчиків  

7  Робота з  

стейкхолдерами  

Поєднання та задоволення 

інтересів основних 

фізичних та юридичних 

осіб (учасників освітнього 

процесу, адмін. апарату, 

підприємств, громадськості 

тощо ) зацікавлених в 

роботі закладу та тих, які 

мають  можливості 

впливати на його роботу  

Моніторинг інтересів та 
вимог працедавців, 
учасників освітнього 
процесу.  

Розробка програм з 

співпраці між 

підприємствами та 

закладом освіти у сфері 

ЕДР, виробничих 

практик  підготовки та 

підбору кадрів  

8  Організаційна культура  Поліпшення організаційної 

культури та іміджу закладу 

освіти  

Удосконалення організації 

виховної роботи та 

кураторства, культурні 

програми  

9  Корпоративне 

управління  

Впровадження 

корпоративного управління 

структурами  

Створення корпоративних 
структур  
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Заклад освіти може значно поліпшити виконання своїх функцій по 

задоволенню потреб за умови:  

 

Напрямки модернізації  

Шляхи досягнення мети /  

Перші результати/ Загрози   

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА  

Будівлі майстерень та 

адміністративно-побутового 

комплексу використовуються не на 

повну потужність, відсутність власної 

котельні   

Шляхи: Виключення недоцільних витрат, які 

не впливають на реалізацію освітніх програм, 

але збільшують витрати на утримання 

комплексу через зміну їх функціонального 

використання   

Загрози: відсутність державного врегулювання 

проблеми  

Впровадження госпрозрахункової  

діяльності при здійсненні навчальних 
програм за професіями (видами 

діяльності), які користуються 
попитом у населення для самостійної  

зайнятості, ведення власної справи 

(монтаж електропроводки, ремонт 

побутової техніки та 

електроустаткування, підготовка  

водіїв автотранспортних засобів ) 

тощо  

Результат:   

 розроблено плануючу та фінансову  

документацію (кошториси); 

 -    розгорнуто профорієнтаційну, 

рекламну діяльність;  

 з 2021 року професійн0-технічне навчання 

дорослого населення,  

Загрози: базові підприємства в умовах 

економічної кризи скоротили навчання 

персоналу або перенавчають самостійно  

Налагодження моделі соціального 

партнерства для відтворення 

продуктивних сил держави та 

розуміння громадою того, що 

робітничі кадри це жива економіка 

міста.  

Шляхи:   

 співпраця з  професійними кластерами  міста та 

громадськими організаціями; 

 (  ПТНЗ, роботодавці, представники ДОН, НМЦ 

ПТО, виконавчої влади, державної служби 

зайнятості);  

 підготовка бізнес-пропозицій для виконавчої 

влади щодо включення закладу освіти в 

програми соціально-економічного розвитку 

міста, регіону;  

 здійснення систематичного аналізу ринку праці з 

урахуванням демографічних, соціально-

економічних умов міста,  регіону;  

 Загрози:   
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 відсутність в законодавстві податкових стимулів 

інвестування роботодавців у підготовку 

кваліфікованих робітників, що негативно впливає 

на процеси співпраці з закладом освіти;  

 відсутність престижу робітничих професій в 

суспільстві;  
  

Кластеризація освітнього простору  

на основі принципу економічного 

територіально-галузевого 

угруповання  

Шляхи: Впровадження  освітніх кластерів  

 Загрози: відсутність організації методичного 

супроводу цього процесу  
  

  

  

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА  

Розширення переліку професій 

відповідно до вимог регіонального 

ринку праці галузей;  

Шляхи: вивчення запиту регіонального ринку 

праці, підготовка МТБ та розробка ліцензійних 

матеріалів  

Загрози: негнучка процедура ліцензування 

Збільшення кількості здобувачів 
освіти, які здобувають освіту за 

програмами професійної 
(професійно-технічної) освіти на 
основі договорів з установами  

(організаціями)   

Шляхи: за рахунок розширення переліку 

програм професійної (професійно-технічної) 

підготовки, профілізації підготовки школярів і 

підготовки робітників і спеціалістів підприємств 

міста на основі цільового замовлення 

роботодавців. 

Загрози: Низький престиж робітничої професії, 

незацікавленість підприємців  

Впровадження елементів  дуальної 

форми навчання у підготовці 

робітничих кадрів 

          

  

   

Шляхи:   

 розробка стандартів на модульно-

компетентнісній основі;  

 розробка плануючої документації; -  укладання 

угод з підприємствами роботодавцями.  

Загрози:  

 відсутній  «інститут наставництва»; 

  незацікавленість роботодавців брати 

непідготовлених здобувачів освіти на виробниче 

навчання на підприємстві; 

 недієва нормативно-правова база щодо роботи  

неповнолітніх 
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Впровадження елементів 

STEM освіти 

Шляхи:  розробка  курсів або програм 

здобуття освіти, яка готує здобувачів світи до 

успішного працевлаштування, до освіти  

впродовж життя  або для того й іншого, що 

вимагає різних і більш технічно складних 

навичок, зокрема, що охоплює природничі 

науки (Science), технології (Technology), 

технічну творчість (Engineering) та 

математику (Mathematics) 

Загрози: 

 низький рівень підготовки школярів; 

  неготовність здобувачів освіти до самостійної, 

творчої, проектної діяльності 
Введення онлайн-курсів, 

консультацій, майстер-класів   для  

слухачів  з інвалідністю 

Шляхи:  

 підготовка  викладачів,  майстрів 

виробничого навчання до такої форми роботи;  

 розробка віртуального відкритого освітнього 

середовища на платформі Moodle;  

 розробка  навчально-методичного комплексу  

Загрози:   

- врегулювання  оплати  праці педагога при 

здійсненні даної  форми  освіти  
 

Засоби реалізації національного виховання  

Виховання 

громадянина 
Виховання 

патріота 
 

 

Виховання  

гуманіста 

Громадянська 

свідомість 
Сприйняття 

української ідеї 
 Доброта  

Громадянська 

активність 
Сприйняття 

розбудови 
 

 

Толерантність,  

щирість 

Громадянський 

обов’язок  
Готовність до 

захисту держави 
 

 

Взаємоповага,  

принциповість 
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Громадянська 

гідність 
Дотримання 

Конституції 
 

 

Сумлінність,  

справедливість 

Громадянська 

позиція 
Повага до 

історичної пам’яті  
 

 

Любов до рідної  

мови і культури 
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Реалізація такої моделі розвитку закладу освіти показує, що 

необхідні організаційно-економічні механізми носять принципово новий 

характер по відношенню до традиційних П(ПТ)О, ефективність 

функціонування яких насамперед визначається не механічним приростом 

елементів, а глибокою інтеграцією всіх підсистем і процесів освіти, 

спрямованої на органічну взаємодію з ринком праці та підприємствами і 

здатної: 

 реалізувати компетентнісний підхід у здобутті освіти, який 

передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток 

ключових компетенцій особистості; 

 формувати  ключові та професійні компетентності, 

застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, 

власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розв'язання певних 

життєво важливих проблем; 

            забезпечити здобувачів освіти знаннями та вміннями, які 

потрібні на реальному виробництві, наблизивши освітній процес до 

потреб конкретного роботодавця;  

           гнучко реагувати на потреби в певних професійних 

навичках, удосконалюючи зміст освітніх програм;  

          суттєво модернізувати матеріальну базу;  

Саме такою є стратегія реформування професійної (професійно-

технічної) освіти в сучасних умовах. Оцінка ефективної діяльності 

професійного закладу освіти є прямим свідченням успішної діяльності 

всього педагогічного колективу, професійного рівня керівника, 

визначення рейтингового місця закладу освіти  на  ринку освітніх 

послуг. 
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Глосарій 

Бенчма ркінг (англ. Benchmarking) — це процес пошуку стандартного чи 

еталонного економічно ефективнішого підприємства-конкурента з метою 

порівняння із власним та переймання його найкращих методів роботи. 

Бенчмаркінг — безупинний систематичний пошук і впровадження 

найкращих практик, що приведуть організацію до досконалішої форми. 

Дієвий інструмент для визначення становища компанії порівняно з іншими, 

подібними за розмірами та/або сферою діяльності, організаціями.  

Бенчмаркінг пов'язаний з постановкою цілей та є одним з компонентів 

процесу планування. Деякі дослідники поєднують його з циклом Демінга, що 

містить у собі чотири елементи: плануй, здійснюй, перевіряй, дій (P D C A). 

Окремі моделі бенчмаркінгу містять у собі до 30 кроків, які необхідно пройти 

для досягнення кінцевого результату. 

У центрі уваги бенчмаркінгу — запитання: чому інші працюють успішніше, 

ніж ми? Основний зміст та мета бенчмаркінгу полягає в ідентифікації 

відмінностей з порівнюваним аналогом (еталоном), визначення причин цих 

відмінностей та виявлення можливостей щодо вдосконалення об'єктів 

бенчмаркінгу. 

 

Стейкхолдер - Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, заінтересовані 

сторони, причетні сторони (від англ. stakeholders) — фізичні та юридичні 

особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною 

мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність
[1]

. 

 

Twinning - це інструмент інституціональної розбудови і нова форма 

безпосереднього технічного співробітництва між органами влади держав – 

членів ЄС та країн-бенефіціарів. Twinning має на меті допомагати країнам-

бенефіціарам покращувати та підсилювати адміністративне функціонування 

органів державної влади, їх структуру, людські ресурси, управлінський 

потенціал, що має сприяти апроксимації acquis communautaire (законодавство 

ЄС). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8#cite_note-FOOTNOTE%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA200990%E2%80%93103-1

