
В єдності та згуртованості -  сила громадськості!

ПОТОЧНІ ПІДСУМКИ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" (ВАПП)

2019 -  двадцять четвертий рік роботи добровільної громадської організації "Всеукраїнська 
асоціація працівників професійно-технічної освіти" (ВАПП), яка для реалізації спільних інтересів 
об'єднує колективи закладів освіти, що займаються підготовкою робітничих кадрів, та 
роботодавців.

Діяльність ВАПП спрямована на соціально-правовий захист інтересів працівників і здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти, сприяння збереженню, розвитку та оновленню системи 
підготовки робітничих кадрів.

Основними завданнями ВАПП, як раніше, так і на сучасному етапі розвитку суспільства є: 
об'єднання зусиль громадян, педагогічних колективів для збереження і оновлення системи 
професійної (професійно-технічної) освіти та захисту їх інтересів; участь у створенні сучасних форм 
громадського самоврядування та громадсько-державного управління, розробка пропозицій до 
відповідних законодавчих актів; налагодження зв'язків з міністерствами, відомствами, 
організаціями, підприємствами, закладами освіти різних типів та форм власності, науковцями та 
керівниками суб'єктів господарювання з проблем підготовки робітничих кадрів; проведення 

'конференцій, семінарів, симпозіумів, зустрічей з метою обміну досвідом, розробки спільних 
рішень, рекомендацій щодо розбудови професійної освіти; сприяння правовому та соціальному 
захисту здобувачів і працівників закладів професійної освіти; здійснення громадського контролю 
за додержанням законодавства і нормативів у галузі професійної освіти; формування громадської 
думки щодо підвищення престижу робітничої професії і системи професійної (професійно- 
технічної) освіти тощо.

Головні напрями дій ВАПП та її регіональних організацій на поточний період були визначені 
на позачерговій Всеукраїнській конференції ВАПП 6 жовтня 2017 року, відповідно до чого 
здійснюється постійний аналіз ВАПП ситуації у галузі професійної (професійно-технічної) освіти та з 
метою напрацювання першочергових заходів для виведення з кризи системи ПТО України, 
збереження педагогічних колективів та покращення матеріально-технічної бази.

Проводяться чисельні зустрічі з керівниками та трудовими колективами закладів професійної 
(професійно-технічної-) освіти, відбулися зустрічі з ветеранами професійної освіти України «Моя 
рідна профтехосвіта» 23 січня 2018 року, а також у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і 
освіти 8 лютого 2018 року.

У Міністерстві освіти і науки України 25 вересня 2019 року відбулася робоча зустріч заступника 
Міністра Петра Коржевського та Віце-президентів, членів президії та ради Всеукраїнської асоціації 
працівників професійно-технічної освіти В'ячеслава Супруна і Сергія Селіфонтьєва. Учасники 
зустрічі обговорили ключові питання розвитку і модернізації професійної (професійно-технічної-) 
освіти, співпраці та взаємодії на основі взаємоповаги і професіоналізму, а також пріоритети, що 
відповідають спільним напрямам роботи.

У межах реалізації дієвого громадського контролю за рішеннями виконавчої влади та на 
захист інтересів працівників і здобувачів професійної освіти у 2018-2019 роках направлено
звернень:

* До Уряду України . - 10
* До Верховної Ради України, керівників

парламентських комітетів і фракцій - 11
* До Міністра освіти і науки, інших міністерств і відомств - 17
* До голів регіональних державних адміністрацій, обласних рад,

мерів міст, керівників управлінь освіти і науки, інших 
регіональних установ - 77

* До регіональних асоціацій працівників профтехосвіти - 35
* До Федерації та Конфедерації роботодавців,
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Федерації профспілок України - 17
* Позовних судових заяв - 1
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Організаційна робота

Проведені 1 позачергова Всеукраїнська конференція та 2 засідання Ради і Президії, на яких 
розглянуті актуальні питання функціонування системи професійної (професійно-технічної') освіти 
України, а також питання поточної роботи ВАПП.

Здійснена процедура поновлення Асоціації як Всеукраїнської громадської організації у 
ЄДРПОУ та офіційно зареєстровані в органах юстиції зміни у ВАПП за результатами позачергової 
Всеукраїнської конференції, підготовлений та поданий до органів юстиції пакет відповідних 
документів для здійснення державної перереєстрації.

Здійснення представницьких функцій у органах влади на захист інтересів системи професійної 
(професійно-технічної) освіти. Президент ВАПП, віце-президенти, члени Ради та Президії ВАПП, 
голови регіональних асоціацій брали участь у роботі та виступали з вимогами і пропозиціями ВАПП 
на заходах всеукраїнського та регіональних рівнів, засіданнях Комітету Верховної Ради України з 
питань науки і освіти, на нарадах та інших заходах Міністерства освіти і науки України, на яких 
розглядалися питання та проблеми професійно-технічної освіти. Проведено ряд брифінгів та 
зустрічей у Верховній Раді України.

Здійснюється спільними зусиллями ВАПП та регіональних осередків ВАПП формування 
достойного іміджу професійної (професійно-технічної) освіти та посилення уваги до цієї сфери 
освіти з боку владних структур та суспільства в цілому.

Відбувається встановлення робочих контактів з державними та науковими установами, 
соціальними партнерами. 23 березня 2018 року між Інститутом професійних кваліфікацій та 
Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) підписано 
Меморандум про співпрацю. Серед основних сфер співпраці розроблення проектів професійних 
стандартів та професійних кваліфікацій; забезпечення якості освіти, у тому числі професійної 
(професійно-технічної") освіти, освіти дорослого населення, навчання безробітних; підвищення 
ефективності підготовки педагогічних працівників, у т.ч. закладами вищої освіти, для цілей 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти; навчання дорослого населення на базі закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти. 23 березня 2018 р. відбулося 
підписання Меморандуму про співпрацю між Конфедерацією роботодавців України і 
Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти (ВАПП).

Відбувалося відзначення досягнень працівників системи професійної (професійно-технічної) 
освіти та соціальних партнерів Знаком ВАПП "За вагомий внесок у розвиток професійної освіти 
України", Почесними Грамотами, Грамотами та Подяками ВАПП.

Асоціацією значна увага приділяється вирішенню проблем становлення та розвитку 
державно-громадської моделі управління професійною (професійно-технічною) освітою,



приділяється все більше уваги у практичних питаннях її реалізації, оптимального поєднання 
державних та громадських засад в інтересах особистості, соціуму та влади. Основними завданнями 
постає реалізація визначених прав та обов'язків педагогічних працівників, здобувачів освіти та їхніх 
батьків на участь в управлінні закладами освіти; демократизація державного управління освітою; 
задоволення потреб та Інтересів учасників освітнього процесу; розвиток погоджувальних 
механізмів у вирішенні спільних завдань.

Однак, величезну тривогу у суспільстві викликають прояви в ряді регіонів України негативних 
тенденцій, пов'язаних з утиском конституційних прав і свобод працівників закладів та установ 
системи професійної освіти, керівників закладів професійної освіти, керівників та активістів 
регіональних асоціацій Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти з боку 
представників регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ігноруються 
пропозиції громадськості щодо напрямів розвитку професійної освіти в області, районі, місті, 
с-'-імежується доступ громадськості до інформації щодо реального стану справ у професійній освіти 
в регіоні, що є неприпустимим для демократичної держави і суспільства в цілому, яке сповідує 
європейські цінності у своєму становленні та розвитку.

Ряд керівників регіональних осередків ВАПП, закладів та установ професійної освіти були на 
громадських засадах помічниками-консультантами народних депутатів України.

У Верховній Раді попереднього скликання було сформовано міжфракційне депутатське 
об'єднання «ГІрофтехосвіта».

Враховуючи, що основна мета діяльності ВАПП полягає у забезпеченні соціально-правового 
захисту працівників і здобувачів професійної освіти та сприяння збереженню, розвитку і 
оновленню системи підготовки робітничих кадрів, Президія ВАПП звернулася до голів обласних 
рад та мерів міст щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів 
професійної освіти. У м. Вінниці для працівників закладів професійної (професійно-технічної) 
;світи встановлено суттєві надбавки та матеріальні заохочення.

у Ініційовано проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
забезпечення фінансування професійно-технічної освіти з державного бюджету України» (реєст. № 
7268). Готувалися пропозиції щодо подальшого розвитку професійної освіти, змін та доповнень до 
проекту Закону «Про професійну освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері 
професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року тощо.

З метою привернення уваги владних структур до сфери профтехосвіти, поширення інформації 
та масового залучення профтехосвітян до участі у визначенні напрямів розвитку професійної освіти 
і навчання в Україні, посилення їх ролі у вирішенні поточних проблем профтехосвіти завдяки 
ініціативі головного редактора, голови редакційної колегії науково-методичного журналу 
«Професійна освіта», члена Ради ВАПП Ничкало Неллі Григорівни, за допомоги Відділення 

'професійної освіти і освіти дорослих НАПН України та Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України, у журналі започатковано постійну рубрику «У Всеукраїнській асоціації працівників 
професійно-технічної освіти».
Опубліковані статті:

Артем Вітко «Актуальні проблеми професійно-технічної освіти та роль Всеукраїнської 
асоціації працівників професійно-технічної освіти у їх вирішенні», №4 , 2017. У статті розглянуті 
особливості та проблеми фінансування цієї освітньої галузі, проаналізований взаємозв'язок 
професійно-технічної освіти та галузей економіки України, визначена динаміка розвитку 
робітничих професій (спеціальностей), окреслені перспективні напрями роботи ВАПП щодо 
вирішення існуючих проблем професійно-технічної освіти;

В'ячеслав Супрун «Актуальні питання розвитку та модернізації професійної (професійно- 
технічної) освіти України», № 1,2018; «Актуальні проблеми управління розвитком професійної 
.(професійно-технічної) освіти України», №3 , 2018. Розглядаються актуальні питання розвитку 
професійної (професійно-технічної-) освіти в контексті державно-громадського партнерства як 
завдання управління, що мають супроводжувати її модернізацію в сучасних умовах реформування 
освітньої галузі України.



У Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти формується консолідоване 
бачення, на які проблемні питання потрібно скерувати зусилля центральних та регіональних 
органів влади, а також колективів закладів та установ професійної (професійно-технічної) освіти, 
для того, щоб реальним став новий курс перетворень у підготовці робітничих ресурсів України. 
Серед них:

-підготовка та затвердження основоположних документів, які визначать стратегію розвитку 
професійно-технічної освіти в ринкових умовах, нової редакції Закону України;« Про професійну 
освіту »;

-створення чіткого механізму формування державного та регіонального замовлення на 
іідсотовку кадрів, що в подальшому унеможливить невиправдані витрати на підготовку 

непотрібних ринку праці робітників;
-оновлення та осучаснення навчально-матеріальної бази для підготовки робітників. 

Гарантування недоторканності споруд та землі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
шляхом прийняття мораторію на вилучення приміщень будь якого призначення та передачу їх у 
власність або розпорядження іншим установам, крім професійної (професійно-технічної) освіти;

-затвердження принципово нової моделі побудови економіки професійної (професійно- 
технічної) освіти за участю роботодавців у ресурсному забезпеченні підготовки робітників;

-створення окремого державного Фонду відтворення робітничих ресурсів;
-модернізація структури професійної (професійно-технічної") освіти шляхом упровадження 

ряду реформ: оптимізації закладів професійної освіти, коли формування їх оптимальної мережі 
передбачає визначення та створення нових типів навчальних закладів; запровадження 

г національної системи кваліфікацій, що узгоджуватиметься з напрямами освіти та підготовки 
європейського простору професійної освіти; запровадження нових освітніх технологій та їх 
інновацій у розвиток та управління закладом професійної освіти;

-кардинальна зміна підходів до розробки державних стандартів з робітничих професій на 
укрупнені, інтегровані, багатопрофільні професії, що забезпечить оновлення змісту професійної 
освіти та гарантування самореалізації випускників закладів професійної (професійно-технічної") 
освіти на ринку праці.

ВАПП згідно зі Статутом повинна активно впливати на формування таких сучасних підходів 
суспільства і держави до розвитку професійно-технічної освіти, які не призведуть до остаточної 
руйнації системи підготовки кваліфікованих робітників в державі.

ВАПП констатує, що незважаючи на анонсовані Урядом пріоритети розвитку професійної 
(професійно-технічної") освіти сьогодні ситуація у системі профтехосвіти ще більше загострилася, у 
підготовці кваліфікованих робітничих кадрів існує низка суперечностей.

На жаль, протягом останніх років ВАПП, регіональні осередки ВАПП, заклади та установи 
професійної (професійно-технічної) освіти відчувають системний і відкритий курс міністерств освіти 
і науки та фінансів України на зняття з себе відповідальності та перекладання її на регіональну 
'владу та місцеве самоврядування щодо функціонування закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти. Посилання при цьому на децентралізацію функцій управління, як це зроблено у 
країнах зі сталими демократіями і сильними економіками, для нашої країни в умовах суспільних 
змін та кризових викликів є або помилкою, або безвідповідальністю.

Децентралізація не повинна починатися з самих небезпечних функцій для подальшої долі 
профтехосвіти. Аналіз загальносвітових тенденцій та ситуації в чинній системі професійної освіти 
підтверджує актуальність питання унормування передачі більшості державних повноважень на 
регіональний рівень управління, але зі збереженням державної підтримки конституційних 
зобов'язань щодо надання відповідної освіти, мотивувальної і стимулювальної ролі державного і 
місцевих бюджетів для створення необхідної мережі закладів професійної освіти, запровадження 
багатоканальності фінансування, розширення права і відповідальності навчальних закладів щодо 
використання коштів. Насамперед, в умовах децентралізації, надзвичайно важливою буде повна 
передача професійним навчальним закладам функцій організації, здійснення та надання освітніх 
послуг. Це передбачатиме, у свою чергу, їх автономність і відповідальність.



Для провадження реформи децентралізації потребує удосконалення законодавча та 
нормативна база актів, які б регламентували діяльність місцевих громад, яким були передані 
функції з управління закладами професійної освіти та відповідного їхнього фінансового 
забезпечення з місцевих бюджетів. Адже, фактично відбувається неузгодженість місцевої політики 
щодо соціально-економічного розвитку, забезпечення трудовими ресурсами з реальними 
потребами регіону. При цьому місцеві ради заперечують можливість відволікання власних 
доходів, які надійдуть до їхніх бюджетів, та спрямовування їх на підготовку робітничих кадрів у 
закладах освіти, які повинні бути спрямовані на покращення життєдіяльності закладів та установ 
комунальної форми власності, житлово-комунальне господарство, ремонт доріг, тепло та 
водопостачання, тощо. Відмовляються місцеві органи влади фінансувати навчання молоді з інших 
регіонів і населених пунктів, що суперечить конституційній нормі щодо доступності професійної 
освіти та не дає можливості молоді обирати місце навчання, професію та заклад освіти.

Можливо необхідно відновити дієву роботу Міжгалузевої ради з професійної (професійно- 
технічної) освіти як координуючого органу в сфері забезпечення трудовими ресурсами економіки 
України.

На загальнодержавному рівні мають бути вироблені відповідні підходи, а також певні 
бачення в цілому до стратегії децентралізації у сфері професійної освіти та її реалізації в умовах 
суспільних змін та викликів сучасності. Виникає нагальна потреба опрацювання сучасного переліку 
управлінських функцій на всіх рівнях: Уряду, Міністерства освіти і науки України, інших галузевих 
міністерств і відомств, органів державної влади та самоврядування області, району, міста, селища, 
села, закладів професійної освіти, а також соціальних партнерів, асоціацій роботодавців, 
підприємств, установ, організацій та різних професійних об'єднань. Водночас важливо чітко 
окреслити оновлений зміст цих функцій з урахуванням соціально-економічних змін у нашій 
державі.

Надзвичайно складна ситуація залишається із комплектуванням закладів професійної освіти 
підручниками. У середньому по Україні забезпеченість підручниками і навчальними посібниками 
із загальноосвітніх, загальнотехнічних, технічних і спеціальних дисциплін складає від 60 до 75 
відсотків. При цьому мова не йде про їх сучасне змістовне наповнення, мову та тиражі. Тому 
Міністерству освіти і науки України у 2020 р. необхідно вжити конкретних заходів із суттєвого 
збільшення видання підручників, забезпечити фінансування та системний підхід до сучасного 
підручникотворення для професійної освіти, передбачити фінансування навчально(науково)- 
методичного забезпечення та видавничої діяльності.

Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти закликає усіх до активної 
роботи, спрямованої на захист інтересів системи професійної освіти та педагогічних колективів, 
подальшої спільної співпраці та участі в практичній діяльності щодо відтворення робітничих кадрів, 
винайдення шляхів вирішення наявних проблем.


