


 Кучинський Микола 
Сигізмундович – 

 начальник управління 
професійної освіти Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) 



2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

758 

902 

1112 

902 
936 

Кількість учнів, які отримали 

базову загальну середню освіту 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

10201 
9931 

11688 

9883 

9021 

Кількість учнів, які отримали повну 

загальну середню освіту 



2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

2181 

2372 2367 

1686 

1353 

Кількість учнів без отримання повної 

загальної середньої освіти  

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

6862 

5123 
5340 

5827 

5307 

Кількість учнів на базі повної 

загальної середньої освіти 



2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

204 

289 

369 

275 

298 

Підготовка незайнятого населення 



Назва 
проекту 

Основні 
завдання 

Результат 

Твіннінг 
«Модернізація законодавчих 

стандартів та принципів 

освіти і навчання у 

відповідності до 

Європейської політики 

навчання впродовж життя» 

- аналіз українського 

законодавства; 

- упровадження Національної 

рамки кваліфікації; 

- упровадження сучасних 

форм та методів 

професійної підготовки 
 

- упровадження дуальної 
системи навчання; 

- оптимізація фінансових 
затрат на підготовку в 

ПТНЗ 

 

Туринський  

процес  в Україні. 

Регіональний 

рівень 

- визначені загальні  

перспективи, пріоритети та 

стратегічні завдання розвитку 

системи столичної 

профтехосвіти; 

-  оновлено статистичні дані  та 

здійснено аналіз стану 
підготовки робітничих кадрів 

«PRIME»  

- сприяння державним органам 

влади в пошуку найкращого 

плану дій у сфері оптимізації 

мережі навчальних закладів 

професійної освіти України,; 

-   імплементація Закону 

України «Про вищу освіту»  

-  надання рекомендацій щодо 

розробки  проекту Закону 

України «Про професійну 
освіту 

- розробка проекту Закону 

України  «Про професійну 
освіту»; 

- аналіз стану надання освітніх 
послуг у сфері професійної 

освіти ВНЗ І-ІІ рівня; 
- підготовка імплементації   до 

Закону України «Про вищу освіту» 

- прийнято  рішення про  
економічну доцільність, 

обґрунтованість та 
необхідність розпочати 

оптимізацію мережі ПТНЗ 

2012-2014 рр. 2013-2014 рр. 2014-2015 рр. 



- чітке структурування освіти на професійну та академічну; 

- закріплення за професійною освітою 1-5 рівня Національної рамки 
кваліфікацій; 

- збереження наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів професійної освіти: 
кваліфікований робітник та молодший спеціаліст (професійний бакалавр); 

-  упровадження нових типів закладів професійної освіти: професійний коледж,  
регіональний центр професійної освіти та професійний ліцей; 

- збереження за професійною освітою права на надання повної загальної 
середньої освіти, профільної освіти та допрофесійної підготовки; 

- автономія навчальних закладів з питань організації навчальної, управлінсько-

господарської та фінансової діяльності; 

- спрощена процедура ліцензування та акредитації навчальних програм 

 



2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

18085 

19878 

17827 

20027 

18277 

Контингент учнів ПТНЗ  



8 

15 

2 

1 
1 

1 
1 1 

Мережа ПТНЗ  м.Києва за типами професійно-технічних  

навчальних закладів профтехосвіти  

станом на 01.01.2015 р. 

Всього 30 ПТНЗ  

ліцеї - 8 

вищі професійні училища - 15 

міжрегіональні вищі професійні училища - 2 

Київський професійно-педагогічний коледж 

імені Антона Макаренка - 1 

Міжрегіональний центр професійно-технічної 

освіти - 1 

Регіональне вище професійне училище - 1 

Міжрегіональний центр пофесійної 

перепідготовки військовослужбовців - 1 

Навчально-науковий центр - 1 



 

2014 рік 

2015 рік 



Державний навчальний 
заклад «Київський 

професійний коледж з 
посиленою військовою 

та фізичною 
підготовкою 

Київський професійний 
центр інформаційних 
технологій, поліграфії 

та дизайну 

Київський 
професійний 

ліцей 
«Авіант» 

Міжрегіональне 
вище 

професійне 
училище зв’язку 

Київське вище 
професійне 

училище 
сервісу і 
дизайну 

Київське 
вище 

професійне  
поліграфічне  

училище 



Київський професійний 
центр технологій та 

дизайну 

Державний навчальний 
заклад «Київський 

центр професійно-
технічної освіти» 

Київський 
професійний 
ліцей сфери 

послуг 

ДПТНЗ 
«Київське 

вище 
професійне 

училище 
технологій та 

дизайну 
виробів із 

шкіри» 

Київський 
професійний 

ліцей 
«Політехнік» 

ДНЗ 
«Київський 

професійний 
електромеха

нічний 
ліцей» 



 Збільшення контингенту учнів; 
  Акумульовано перспективні адміністративні 

кадри та творчий педагогічний потенціал; 
 Створення інтегрованих навчальних планів та 

програм з нових професій та для навчання за 
програмами з   посиленою військово-
професійною та фізичною підготовкою; 

 Економічний ефект: зекономлено близько             
700 тис. грн. державних коштів. 

 Навчальні заклади ІІ атестаційного рівня (ліцеї) 
перейшли на більш високий ІІІ атестаційний 
рівень (центри професійної освіти; 

 Досвід створення навчальних закладів нового 
типу. 

 Розширення спектру надання освітніх послуг 



 Здійснення детального аналізу контингенту, 
напрямів підготовки та обсягів освітніх 
послуг, що надаються ВНЗ І та ІІ рівня 
акредитації; 

 Забезпечення профільного та 
допрофесійного навчання як в структурі 
загальноосвітніх навчальних закладів так і на 
базі закладів професійної освіти; 

 Перегляд переліку робітничих професій, за 
якими здійснюється навчання у закладах 
професійної освіти, упровадження нових 
професій. 



Дякую за увагу ! 


