
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

У м. Ромни Сумської області відбувся науково-практичний семінар «Науково-методичне 

забезпечення модернізації професійно-технічної освіти в регіоні» за участю науковців 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, управління освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, державного професійно-технічного навчального закладу 

«Роменське вище професійне училище».  

 

У роботі науково-практичного семінару взяли участь директори професійно-

технічних училищ Сумської, Чернігівської та Черкаської областей, завідуючі 

відділами професійно-технічної освіти управління освіти і науки, директори 

навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, науковці Сумського 

обласного інституту післядипломної освіти, Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, педагоги системи професійно-технічної освіти тощо. 

На пленарному засіданні, яке відкрив заступник міського голови з 

гуманітарних питань м. Ромни Книга Володимир Юрійович, висвітлено роль і 

місце Роменського вищого професійного училища в соціально-економічному 

житті міста, його значення в процесі забезпечення місцевого та регіонального 

ринків праці кваліфікованими робітниками; досвід з координації діяльності різних 

закладів освіти на ринку праці, заходи щодо розв’язання проблем 

працевлаштування молоді; власну точку зору щодо децентралізації управління 

професійно-технічною освітою у контексті державної політики з проблеми 

поступового переходу до автономізації діяльності навчальних закладів сфери 

професійно-технічної освіти.  

З позицією відділу координації діяльності вищих навчальних закладів і 

закладів професійно-технічної освіти в Сумській області щодо необхідності 

розв’язання проблем формування молодого покоління, його підготовки до 

самостійного життя, обрання професії ознайомила Чхайло Олена Миколаївна, 

узагальнивши основні завдання, над якими працюють педагогічні колективи 

різних професійних навчальних закладів; розповіла про перспективи подальшого 

розвитку професійно-технічних навчальних закладів в умовах децентралізації 

управління професійно-технічною освітою.  

Концептуальні засади розвитку професійної освіти і навчання, які виклала в 

своєму виступі заступник директора Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України Скульська Віолетта Євгенівна, одержали підтримку керівників 

навчальних закладів, педагогів системи професійно-технічної освіти; 

запропоновала організувати їх обговорення в трудових колективах професійно-

технічних навчальних закладів на місцях і внести пропозиції.  

У виступі директора навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти Чернігівської області Гріненка В.В. йшлося про посилення ролі керівника 

ПТНЗ в умовах децентралізації системи ПТО. На особливості змісту 

управлінської діяльності директора професійно-технічного навчального закладу 

звернула увагу старший науковий співробітник лабораторії управління 

професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України Петренко Л.М. На 

необхідність створення організаційно-педагогічних умов щодо вдосконалення 



управлінської діяльності керівників у вищому професійному училищі наголосив у 

виступі Коваленко С.П. – директор державного професійно-технічного 

навчального закладу «Роменське вище професійне училище». 

Участь в обговоренні зазначеної проблеми науково-практичного семінару 

взяли завідувач лабораторії професійної орієнтації і виховання, старший науковий 

співробітник ІПТО НАПН України Закатнов Д.О і докторант Інституту проблем 

виховання НАПН України Мельник О.В., які висвітлили проблеми 

профорієнтаційної роботи зі школярами, їхню орієнтацію на робітничі професії. 

Про основні напрями і шляхи модернізації навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах, стандартизацію змісту професійної 

освіти і навчання за модульно-компетентнісним підходом розповіла завідуюча 

лабораторією змісту професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України 

Лук’яненко Г.І.  

Формуванню здорового способу життя учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, одній з найактуальніших проблем педагогічного сьогодення, 

присвятив свій виступ старший науковий співробітник лабораторії методик 

професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України Шимановський М.М. Про 

впровадження предмета «Основи енергоефективності» у підготовку 

кваліфікованих робітників як вимогу сучасності доповідав Михайличенко А.М., 

старший науковий співробітник лабораторії професійного навчання на 

виробництві ІПТО НАПН України. Розвиток конструктивного соціального 

партнерства, його шляхи і механізми, знайшов відображення у виступі Семенова 

П.Б., молодшого наукового співробітника лабораторії управління професійно-

технічною освітою ІПТО НАПН України, викликав інтерес у практичних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів. 

Учасники науково-практичного семінару ознайомились із матеріально-

технічною базою вищого професійного училища, взяли участь у проведенні 

круглого столу, де обговорювались нагальні проблеми підготовки кваліфікованих 

робітників у регіоні;проблеми з удосконалення управлінської діяльності 

директора, розвитку державно-громадського управління професійно-технічним 

навчальним закладом та його нормативно-правового забезпечення. Для учасників 

семінару проведено оглядову екскурсію історичними місцями Роменщини. 

За підсумками науково-практичного семінару рекомендовано підготувати 

пропозиції щодо подальшого розвитку професійно-технічної (професійної) освіти 

і навчання в регіоні в умовах децентралізації управління, виступи учасників 

семінару опублікувати в збірці «Ровиток професійної освіти і навчання: 

регіональний аспект». 
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