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2.6. ЦЕНТРИ (ПРОФЕСІЙНОЇ) ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
У сучасному освітньому просторі дедалі більшого поширення набувають
так звані Centres of Excellence (далі Центр). У багатьох країнах такі Центри вже
успішно функціонують у секторі професійної освіти і навчання, як з ініціативи
уряду, так і в рамках проектів міжнародних фондів та організацій. Для України
дослідження особливостей функціонування Центрів досконалості в системах
професійної освіти і навчання інших країн може бути корисним у контексті: а)
рекомендованого в Заключному звіті Проекту Європейської Комісії в Україні (№
2017/385997)

«Формулювання

допомоги

ЄС

у

реформуванні

системи

професійної (професійно- технічної) освіти в Україні» щодо створення
регіональних багатофункціональних центрів передового досвіду професійної
освіти і навчання [147, с.58-59 (А.2)]; б) визначеної Європейським фондом освіти
потреби оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом
удосконалення вже існуючих та розроблення й пілотного випробування нового
типу навчального закладу на основі кількох моделей з подальшим поширенням
у всіх регіонах/галузях економіки України [99]. Тому в цьому розділі ми
розглянемо суть і мету створення таких Центрів та їх значення і функції в секторі
професійної освіти і навчання.
Насамперед, вважаємо за потрібне звернутись до значення слова
«excellence»

у
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з
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використання відповідного його значення для повноцінного відображення самої
суті такого явища. Отже, слово «excellence» має низку значень, а саме:


досконалість, видатна майстерність, висока якість, перевага, високий

рівень розвитку, відмінні (досконалі) успіхи/досягнення, видатна якість, високі
досягнення, видатні досягнення (в якій-небудь сфері) – загальна лексика;



високі стандарти якості – бізнес лексика;



особливі успіхи (Excellence in Arts Award - стипендія «За особливі успіхи

в галузі мистецтва»), особливі досягнення (у вивченні предмета; особливо в
тексті атестатів і дипломів) – сектор освіти;


майстерність – сектор економіки.
Не

забуваймо

також

і

про

термін

«academic

excellence»,
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використовується в секторі освіти й означає успіхи в навчанні, високі
стандарти навчання, особливі досягнення (у вивченні предмета і особливо в
тексті документів про підтвердження рівня освіти).
Отже, зважаючи на різнобарвність перекладу та значення слова в
залежності від сфери його використання, можна вважати за допустиме
перекладати Centres of Excellence і як Центр досконалості чи Центр передового
досвіду, або ж Центр майстерності, залежно від сфери/сектору економіки, де
він використовується. Так, у бізнес-секторі та/чи сфері технологій це може бути
Центр досконалості чи Центр передового досвіду, для промисловості – Центр
майстерності, а в професійній освіті та навчанні його уточнена назва може
залежати від сектора економіки на задоволення потреб якого й працює
відповідний навчальний заклад. Тому для сфери послуг та харчування це може
бути Центр майстерності, для сфери виробництва та/чи технологій – Центр
передового досвіду, у соціальній сфері – Центр досконалості тощо.
То ж що таке Centres of Excellence (далі Центр)? Яка мета його
створення? У чому полягає його функціонування? Які є різновиди/типи Центрів?
Загалом, Центр досконалості – це команда або організація, яка надає
керівництва, інструкції чи підтримку, досліджує та впроваджує кращі практики,
проводить тренінги тощо для фокусної зони. Центр може запроваджувати
передові технології, нові бізнес-концепції, заповнювати прогалини у вміннях чи
організовувати навчання, підвищення кваліфікації чи бути створений для
відродження призупинених ініціатив. Основними складовими чи зонами впливу
такого Центру, як правило, є управління та організація, інструменти їх втілення,
методологія коректного впровадження і, звичайно ж, люди або цільова група, на
яку всі попередні заходи і спрямовані (наприклад рис. 10).
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Рис. 10. Зони впливу та діяльності Центрів

Щодо структурної побудови чи юридичного статусу, то якщо такий Центр
функціонує в організації, це необов’язково має бути окрема структурна одиниця,
а група людей чи вповноважений відділ, що виконує функції Центру розвитку
компетенцій чи здібностей. Це також може бути й мережа установ, які
співпрацюють один з одним для досягнення чи опанування передового досвіду в
певній галузі (наприклад, Центр з досконалості у коледжах Рочестера з питань
математики та науки). У технологічних компаніях концепція Центру часто
асоціюється з новими програмними засобами, технологіями або пов’язаними
бізнес-концепціями, наприклад, сервіс-орієнтована архітектура, або бізнесаналітика. В академічних установах Центр часто представлений у вигляді
команди співробітників чи викладачів різних дисциплін, яка зосереджується на
конкретній галузі досліджень або професійної діяльності. У секторі охорони
здоров’я цей термін часто відноситься до Центру, який надає елементарну та
легкодоступну медичну допомогу пацієнтам.
Загалом, створення Центру це вагомий крок у напрямку розвитку
можливостей компанії, наприклад проведення належного аналізу даних з
наступним прийняттям управлінських рішень в бізнесі.

У сфері професійної освіти і навчання, незалежно від назви – Центри
передового досвіду, Центри (професійної) майстерності чи Центри досконалості,
–
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Наприклад, у Молдові проект ЄС «Підтримка сектора професійної освіти і
навчання в Республіці Молдова» (реалізується консорціумом під керівництвом
німецької компанії GOPA Worldwide
Consultants) протягом 2014-2017 рр.
сприяв створенню декількох Центрів
майстерності/досконалості і вже в
2016 році результати не забарились.
За
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Основним напрямом і цілями проекту
є підтримка реформи сектора ПТО в
Молдові та підготовка основних
учасників у сфері професійної освіти
та підготовки кадрів для підвищення
якості професійної освіти. Окрім
технічної допомоги, наданої в рамках
цього проекту, ЄС підтримує бюджет
уряду Молдови на суму 25 млн. Євро
для належної підтримки модернізації
та
оптимізації
загальної
та
професійної освіти. Метою такої
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є
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конкурентоспроможності
національної
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in Services and Food) в м. Бєлці (437
заявок на 345 запропонованих місць), Центри досконалості в галузі
комп’ютерних наук та ІКТ (Centre of Excellence in Computer Science and ICT) у м.
Кишинів (рекордна кількість 526 заявок) та сектора економіки і фінансів (Centre
of Excellence in Economics and Finance) (виконує 89% планів прийому). Загалом,
середній рівень прийому на професійну освіту та підготовку впродовж першого
тижня з початку кампанії становив 30% для професійно-технічних навчальних
закладів, та більше 55% – для коледжів та Центрів майстерності/досконалості
27.
У 2015 році за підтримки програми Erasmus + Європейська асоціація з
питань професійної освіти і навчання (European Vocational training Association

(EVTA) започаткувала ініціативу «Ярлик якості професійної освіти і навчання»
(VET Quality Label), щоб сприяти розвитку та поліпшенню ПОН шляхом
удосконалення навчання та, відповідно, підвищення кваліфікації працівників.
Команда фахівців за основний орієнтир встановили якість та інновації,
так як вони вважаються «ключами» для поліпшення систем професійної
підготовки. Поняття «якість» не статичне чи абсолютне і розвивається в умовах
адаптації до змін потреб ринку та/чи клієнта і, звісно, відповідає маркетинговим
цілям. Це явище має багатоманітне відображення в різних літературних чи
довідкових джерелах, але коли мова йде про освітню та навчальну діяльність,
то аналіз якості в основному стосується «послуг», а не «продуктів». Тому в
основу значення «ярлика якості» ПОН Асоціація заклала якість маркетингу
професійної майстерності через поширення спільного стандарту передового
досвіду та аналіз соціальної користі ПОН (основи політики Асоціації в проекті)
124.
За переконанням експертів Асоціації, підхід до ідеї «якісного маркування»
ПОН має бути реалізований шляхом прийняття та розвитку концепції «Центру
досконалості у сфері професійно-технічної освіти» як осередку систематичних
професійно ефективних, соціально значимих, методологічно вдосконалених
послуг професійного навчання. Центр також повинен досліджувати, ретельно
вивчати та втілювати у життя будь-які аспекти «досконалості» і на рівні
фахівців-«однокласників» (освітні навчальні асоціації чи Центри), і зацікавлених
сторін (керівники та компанії), і працівників (професіонали та вчителі), і клієнтів
(учнів/студенти). Тобто, використовувати суб’єктивний (відносний) підхід,
спрямований на вивчення об’єктивних (абсолютних) елементів якості.
За визначенням команди фахівців Асоціації, Центр досконалості для
системи професійної освіти і навчання повинен постійно розвиватись, мати
низку відмінних елементів та особливостей від показників, послуг та умов
звичайних навчальних закладів системи ПОН середнього рівня та «йти в ногу» з
різноаспектними технологічними й інноваційними змінами, а саме:
 інноваційна інфраструктура, структурна організація Центру та наявність
сучасних технологій/обладнання;

 налагодження, розвиток та підтримка взаємозв’язків з найбільш
інноваційними

компаніями

з

питань

компетентностей,

підготовки

та

працевлаштування;
 оновлення відповідних чи дотичних профілів професій, навчальних планів
та програм підготовки;
 забезпечення технологічної, методологічної та педагогічної модернізації
(підвищення кваліфікації/професійне вдосконалення) тренера.
Задля успішної реалізації поставлених завдань Асоціація розробила
відповідну методологію

вивчення

та

аналізу основних

характеристик

досконалості, це:
 обговорення стандартів та показників;
 визначення кандидатів у відповідних професійних мережах;
 проведення інтернет-опитування про Центри досконалості/професійної
майстерності;
 мапування та аналіз елементів передового досвіду і перепон, що
суперечать стандартам і нормам якості;
 створення каталогу Центрів досконалості ПОН для тренерів та фахівців у
відповідних професійних мережах на основі укладання угод про співпрацю.
Зауважимо, що приналежність до мережі Центрів досконалості передбачає
як низку переваг, так і зобов’язань для її учасників. Це можуть бути спільні
заходи, програми, проекти, заходи покращення діяльності тощо – переваги; і
надання можливостей, потужностей, ресурсів для проведення запланованих
заходів та реалізації запланованого тощо – зобов’язання. Центри також повинні
функціонувати в межах моделі соціальної значимості (social utility model), що
базується на п’яти стрижнях, а саме:
 боротьба з масовими безробіттями, підтримка сталого повернення до
роботи;
 стабільна працездатність, збереження робочих економічно стратегічних
компетенцій;
 доступ до навчання або підтримка для всіх без дискримінації за ознаками
території та/або прибутку, рівності, безпеки праці тощо;

 дотримання принципу соціального зв’язку та територіальної близькості до
спільноти;
 реалізацію управління, соціальних та управлінських інновацій.
У рамках проекту було створено мережу Центрів у Бельгії, Франції, Італії
та Німеччині (рис. 11).

Рис. 11. Мапа Центрів досконалості професійної освіти і навчання проекту «Ярлик якості
професійної освіти і навчання» (VET Quality Label) Європейської асоціація з питань
професійної освіти і навчання (European Vocational training Association (EVTA) за підтримки
програми Erasmus +

Значний досвід у впровадженні Центрів досконалості має Об’єднане
королівство Великої Британії та Північної Ірландії, адже в країні дискусії щодо
їх створення та функціонування велись ще на початку 2000-х. Наразі в країні
діють 400 навчальних закладів у секторі ПОН зі статусом Центру професійної
майстерності (Centre of Vocational Excellence/CoVE). Саме так! У країні
функціонують не окремі навчальні заклади під назвою «Центр професійної
майстерності», а коледжі безперервної освіти чи інші установи, що надають

освітні та навчальні послуги сектору ПОН, зі статусом Центру професійної
майстерності. Він вважається показником гарантії якості професійної підготовки
в навчальному закладі. Для його присвоєння навчальна установа повинна
надавати високоякісні послуги викладання і пропонувати низку курсів різних
варіацій навчальних траєкторій, починаючи з третього рівня Національної рамки
кваліфікацій (Рамки регульованих кваліфікацій з 2015 року). Присвоєння статусу
до 2010 року здійснювала Рада з питань навчання та вмінь (Learning and Skills
Council). У квітні 2017 Агенція фінансування освіти та вмінь (Education and Skills
Funding Agency, далі Агенція) об’єднала функції та зобов’язання Агенції
фінансування освіти (Education Funding Agency) й Агенції фінансування навичок
(Skills Funding Agency – колишня Рада з питань навчання та вмінь) і зараз
відповідає за фінансування освіти і вмінь для дітей, молоді та дорослих.
Фінансування діяльності Агенції здійснює Департамент освіти Об’єднаного
королівства (Department for Education).
У Великій Британії також існує ряд установ, які займаються безпосередньо
питаннями професійної майстерності через розроблення підходів до її
розуміння, способів її формування, моделювання та вироблення. Однією з таких
установ є Центр з питань умінь, знань та ефективності діяльності організації (The
Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance (SKOPE) Університету
Кембридж 111. Є ще й Центри досконалості (Centre of Excellence), але вони
закріплені за вищими навчальними закладами (рис. 12), хоча спектр їхніх
досліджень та діяльності може включати і питання сектора ПОН. Такі Центри,
як правило, розробляють рішення та підходи на випередження для своєчасної й
ефективної відповіді на виклики майбутнього та мають більш академічний
характер діяльності.

Рис. 12. Мережа Центрів досконалості в секторі інфраструктури 29

То ж якщо озирнутись в минуле, до витоків дискусій про створення,
функціонування, права, обов’язки та можливості Центрів професійної
майстерності (ЦПМ), то можна побачити увесь спектр напрацьованого крізь
призму запитань:
1.

Які додаткові оперативні цілі має переслідувати Центр професійної

майстерності?
2.

У який(які) спосіб(способи) Центр професійної майстерності може

задовольнити поточні та майбутні вимоги роботодавців?
3.

Яким чином Центр професійної майстерності може залучати, зберігати,

розвивати й винагороджувати висококваліфікованих фахівців? Як визначити їх
дійсно високий рівень кваліфікації? У який спосіб висококваліфіковані фахівців
можуть продемонструвати свій професійний досвід та рівень підготовки?
4.

Які фактори визначають розміщення та тип спеціалізації Центру

професійної майстерності?
5.

Які критерії слід використовувати для визначення та створення Центру

професійної майстерності?
6.

Чи є механізми підтримки Уряду достатніми да відповідними?

7.

Чи

можуть

відповідальні

установи

та

зацікавлені

сторони

впроваджувати заходи підтримки Центру професійної майстерності? Які
саме? У який спосіб?

Аналіз відповідних першоджерел та документів 32, 43. 65, 108 дає
змогу узагальнено представити стислі відповіді-орієнтири на перераховані
запитання. То ж, перш за все, було визначено, що ЦПМ повинні бути лідерами
професійної підготовки 14-16 річних та пропонувати різні види і форми
професійної підготовки для навчання представників інших вікових та цільових
груп за рахунок узгодженості змісту освіти, високої якості ПОН і постійного
розроблення інноваційних підходів для задоволення потреб у вміннях та
навичках (1). ЦПМ повинні визначати не лише нагальні (сучасні) навички та
вміння, а й майбутні, розробляти та пропонувати відповідні навчальні програми
для їх опанування (й на випередження) із гнучким змістом, як для початківців
(первинна ПОН), так і для вже досвідчених фахівців (підвищення кваліфікації,
перепідготовка), активно використовувати сучасні ІКТ (2). Для ефективної
організації залучення та роботи висококваліфікованих фахівців (із підприємств
включно) було визначено необхідність упровадження низки ініціатив та
винагород, можливості поєднання професійної та викладацької діяльності за
рахунок гнучкого графіку роботи, проведення підвищення кваліфікації
(професійна, методологічна, використання сучасних ІКТ та обладнання тощо),
створення професійних мереж фахівців та використання маркетингових підходів
(3). Основними передумовами створення, розміщення та спеціалізації ЦПМ було
визначено реальну потребу в пропонованих навичках та вмінням, яка
визначається лише через комунікацію між усіма зацікавленими сторонами,
готовність їх підтримки на місцях (регіон чи галузь), доступність та відкритість
ЦПМ для населення, використання ІКТ, відсутність дублювань та повторень з
іншими навчальними закладами (у протилежному випадку – об’єднання зусиль
та можливостей, створення мережі), належність пропонованої кваліфікації до
офіційно визнаних Національних професійних кваліфікацій (4). Критеріями
створення ЦПМ визначають доведену якість професійної підготовки, прозорість
діяльності та доступність вступу, зв’язок із сектором економіки, роботодавцями,
ситуацією

на

ринку

праці

(місцевому

та/чи

національному),

рівень

працевлаштування випускників, коротко- та довгострокові цілі навчального
закладу, наявність прямих зав’язків та співпраці з висококваліфікованими

спеціалістами й

фахівцями галузі

тощо

(5). Координація зусиль

та

взаємодоповнюваності на інституційному та змістовому (навчальні програми,
стандарти) рівнях і розвиток персоналу вважаються важливими та значимими
заходами підтримки ЦПМ з боку зацікавлених сторін, наприклад: відбір та
впровадження кращих практик, підвищення кваліфікації й рівня професійної
компетентності

викладачів

навчальних

закладів,

надання

можливостей

формування вмінь роботи з сучасним обладнанням, формування мереж за
професійними інтересами та обмін досвідом, надання навчальних матеріалів,
спільна участь у проектах, супровід та розроблення стандартів тощо (6).
Та не лише в межах ЄС і сусідніх країн запроваджуються такі ініціативи й
Центри досконалості. Цікавим також є досвід В’єтнаму, який напрацьовується
завдяки підтримці Федеративної республіки Німеччини 31.
У рамках проекту Міжнародний технологічний коледж (МТК) розробляє
навчальні програми на основі стандартів Німеччини та випробовує їх в реальних
умовах підприємств. Основний
фокус спрямовано на сектори з
особливо високим потенціалом
(будівельна

механіка,

металообробка, мехатроніка та
промислова

електроніка).

Компанії, що беруть участь в
реалізації

таких

навчальних

програм, повинні забезпечувати
практико-орієнтований підхід та
відповідати

З 2010 по 2020 рр. Німецьке товариство
міжнародного
співробітництва
(GIZ)
«Реформування професійної освіти і
навчання у В’єтнамі» надає підтримку двом
навчальним закладам – Міжнародний
технологічний
коледж
(International
Technology College) та Професійний коледж
машинобудування та меліорації (Vocational
College of Machinery and Irrigation) – для
виконання ними завдань та функцій Центрів
досконалості сектора технічної професійної
освіти і навчання. Реалізує проект
Міністерство праці, людей з обмеженими
можливостями та соціального забезпечення
(Ministry of Labour, Invalids and Social
Affairs)

вимогам

промисловості. Проект, зі своєї сторони, підтримує навчальний заклад у
плануванні та впровадженні навчальних програм через навчання педагогічних
працівників та тренерів-експертів і надання консультацій щодо управління
змістом навчальних програм. Для навчання використовується найсучасніше
обладнання і планується в майбутньому розширити межі повноважень та

підвищувати кваліфікацію відповідних працівників педагогічних колективів
інших закладів.
Професійний коледж машинобудування та меліорації (ПКММ) розвиває
своє перетворення на Центр досконалості в напрямі «озеленення» професійної
освіти і навчання через розроблення та апробацію базових курсів з питань
захисту навколишнього середовища, енергоефективності й ефективного
використання ресурсів, навчальних програм та низки навчальних заходів з
фокусом на потреби «зеленої» економіки. Навчальний заклад також розвиває
можливості розширення зони відповідальності та впливу в секторі «зеленої
ПОН» не лише на навчальні заклади В’єтнаму, а й Камбоджі, Лаосу та М’янми,
але в статусі регіонального центру «зеленої» професійної освіти і навчання.
Сектори економіки для Центрів досконалості у В’єтнамі обрані відповідно
до задекларованого прагнення стати індустріальною країною з одночасним
покращенням екологічної ситуації до 2020 року. І професійна освіта є
найважливішою або ж центральною частиною такого прагнення. У країні попит
на кваліфікованих робітників «крокує в ногу» з ростом економіки і закріпленням
конкурентоспроможних позицій на регіональному й міжнародному ринках та
відповідними технічними проблемами, що виникають в результаті таких
перетворень. Система технічної професійної освіти і навчання В’єтнаму ще не
синхронована з потребами економіки й суспільства, і Центри досконалості
створюються саме для забезпечення їх узгодження. Уряд країни планує
підвищити

долю

підготовки

кваліфікованих працівників від 32% до
55% до 2020 року, адже на ринок праці
щороку виходить більше мільйона людей.
На даний час вже є значні результати
та зрушення, а саме:
 розроблено
концепцію

Центрів

основоположну
досконалості

професійної освіти і навчання;

для

Цікаво.
Загальна
кількість
населення В’єтнаму становить
більше 94 млн. людей, середній
вік – 30,1 рік, густота населення
301,4 особи/км². В Україні – 42
млн. населення, 40,6 років та
301,4 особи/км² та 74,3 особи/км²
відповідно. Станом на грудень
2017 року в Україні кількість
безробітних становить 1 786 400
осіб, з яких лише 422 400
офіційно зареєстровані як такі,
що активно шукають роботу.

 для обраних і вказаних вище професіональних секторів вже розроблено
професійні стандарти з активним залученням бізнесу та підприємств;
 з 2014 року більше 1800 студентів МТК змогли краще вибудувати свою
професійну кар’єру завдяки підвищенню кваліфікацій 54 викладачів;
 підвищення кваліфікації вчительського складу включає не лише
покращення їхніх практичних технічних умінь, а й вироблення безпечної
поведінки та дотримання усіх вимог і нормативів.
За підтримки Міжнародної організації праці (МОП) та фінансування ЄС
низка Центрів досконалості була створені й у Бангладеші для розвитку,
підтримки та зміцнення якості підготовки робочої сили держави 30. Центри
здійснюють моніторинг практики розвитку вмінь та навичок у галузі та
просувають найкращі моделі навчання на робочому місці у певному секторі
промисловості.
До послуг Центрів належать такі:  проведення тренінгів, орієнтованих на
промисловість
проведення

щодо

курсів

підвищення
підвищення

продуктивності
кваліфікації

на

та

контролю

національному

якості,
рівні;

 проведення досліджень і надання статистичних даних та послуг;  супровід
процедур акредитації та сертифікації, розроблення/огляд галузевих політик та
процедур;  розроблення та впровадження програм розвитку вмінь та навичок;
 підтримка розвитку державно-приватного партнерства та взаємозв’язків між
учасниками і зацікавленими сторонами та залучення нових до співпраці як на
національному так і на міжнародному рівнях;  допомога у створенні
національно визнаних навчальних програм та прийняття методології підготовки
та оцінювання на основі компетентності для задоволення потреб промисловості;
 допомога окремим особам та організаціям у визнанні результатів попереднього
навчання та підтвердження умінь і навичок набутих в результаті неформального
чи інформального (спонтанного) навчання.
Центри можуть надавати послуги уряду, роботодавцям та працівникам
асоціацій. У такий спосіб вони в змозі заробляти кошти на забезпечення свого
функціонування, так як державне фінансування надається лише на перших
етапах діяльності. То ж Центри мають можливості багатоканального

фінансування – держава, приватні особи чи підприємства, донорські
організації/внески. Управління Центрами здійснюють керівні органи, які
складаються з представників Рад промислових навичок, державних органів та
об’єднань працівників. Про успішність створення та функціонування Центрів
свідчить той факт, що за рік їх функціонування в секторах шкіряної, аграрної,
харчової та туристичної промисловості кількість учнів із 152 зросла до 2500, і 21
викладач підвищив свою кваліфікацію.
Отже, аналіз вищевикладеного дає змогу зробити висновок про
різноманітність та різноаспектність використання такого явища як Центр
досконалості у секторі професійної освіти і навчання, а саме:
 у секторі ПОН переклад та тлумачення поняття Centres of Excellence з
англійської можна варіювати відповідно до галузі чи сектора економіки, цілей та
особливостей діяльності, спектра знань та вмінь, або ж використовувати
уточнений термін Центр професійної майстерності (Centre of Vocational
Excellence) для визначення його професійної спрямованості (на прикладі
Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії);
 такий Центр може обслуговувати як потреби регіону, так і потреби галузі
(регіональний, секторальний чи мішаний/гібридний), або ж бути осередком
вироблення ефективних відповідей на виклики сучасності та майбутнього щодо
потреб у вміннях для розвитку економіки та конкурентоспроможності держави;
 Центри обов’язково мають випереджувати інші заклади сектора ПОН на
всіх рівнях (інституційному, змістовому, оснащення, кадри, співпраця тощо);
 у секторі ПОН Центри можуть бути як і окремим прогресивними
навчальними закладами, так і слугувати в якості статусу навчального закладу для
визнання високої якості професійної підготовки, яку він надає;
 створення таких Центрів має відповідати стратегічним цілям розвитку
економіки країни, покращенню добробуту її громадян та знаходити підтримку з
боку роботодавців, бізнесу та інших зацікавлених сторін;
 максимальне залучення роботодавців до усіх процесів та етапів
професійної підготовки є обов’язковою умовою та запорукою відповідності

рівня кваліфікації та майтесності випускника потребам, вимогам та умовам
роботодавця вже з перших днів його/її професійної діяльності;
 наявність Центрів (професійної) майстерності/досконалості в секторі ПОН
країни сприяє підвищенню статусу та популяризації робітничих професій,
«омолодженню» робітничого потенціалу галузі та оновленню професійних знань
і вмінь вже досвідчених працівників з багаторічним стажем роботи.
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