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У методичних рекомендаціях розкрито особливості управління професійною
підготовкою майбутніх фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера. Здійснено
аналіз зарубіжного досвіду створення й функціонування освітніх кластерних структур,
розглянуто специфіку формування професійної компетентності майбутніх фахівців
північноамериканської, західноєвропейської й азіатської груп кластерного розвитку.
Визначено соціально-педагогічні передумови створення регіональних освітньовиробничих кластерів на принципах державно-приватного партнерства, представлено
алгоритм створення освітньо-виробничого кластеру. Розглянуто інноваційну структуру
освітньо-виробничого кластера. Наведено переваги використання інтегративних форм
управління професійною підготовкою майбутніх фахівців в умовах освітньо-виробничого
кластера.
Для науковців, методистів навчально-методичних (науково-методичних) центрів
(кабінетів) професійно-технічної освіти, педагогічних працівників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, провідних фахівців підприємств, установ і організацій.
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Вступ
Соціально-економічні

трансформації

в

Україні,

зорієнтованість

процесів розбудови суспільства на європейській та світовий вектори,
зумовлюють реформування всіх складових системі освіти. В ринкових
умовах особливої уваги потребує оновлення інструментарію управління
професійною підготовкою, на яку покладено завдання продукування
людського капіталу, підвищення інтелектуального та професійного рівня
майбутніх фахівців через децентралізацію, дерегуляцію, залучення науки,
виробництва

та

громадськості,

розширення

автономії

та

зростання

відповідальності закладів професійної (професійно-технічної) освіти та ін.
У цьому контексті перспективним є пошук інструментів реалізації
управлінських проектів державно-приватного партнерства, якому властиві
гнучкість,

мобільність,

швидкість

прийняття

рішень,

здатність

до

запровадження інновацій. Досвід розвинутих зарубіжних країн свідчить, що
формування цілісного механізму управління професійною підготовкою
майбутніх фахівців ефективніше здійснюється в рамках інтегративної моделі
взаємодії влади, науки, виробництва й освіти, інноваційної за своєю формою
і

змістом,

зорієнтованої

на

задоволення

потреб

ринку

праці

у

висококваліфікованих фахівцях, здатних працювати й навчатися в умовах
постійних змін у техніці, технологіях виробництва. Такою структурою є
освітньо-виробничий кластер (далі – ОВК), діяльність якого передбачає
максимальне врахування ринкових механізмів, територіальної специфіки,
економічного та кадрового потенціалу регіону, сприяє зниженню сукупних
витрат на розвиток освіти, науки, оптимізації наявних ресурсів і дає змогу
його учасникам стабільно здійснювати інноваційну діяльність протягом
тривалого часу.
Важливість питань кластерізації освітнього простору підтверджується
низкою міжнародних документів у сфері освіти, зокрема: Стратегією для
розумного, сталого та всеохоплюючого зростання «Європа 2020» (Europe
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2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth) (2010) [14],
матеріалами

Брюггського

Комюніке

про

зміцнення

європейського

співробітництва у сфері професійної освіти і навчання на період 2012-2020
рр. (The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational
Education and Training for the period 2011-2020) (2010) [18], а також
Рекомендаціями Ради Європи «Переосмислення ролі освіти: розвиток умінь
для соціально-економічного розвитку» (Rethinking Education: Investing in
Skills for Better Socio-Economic Outcomes) (2012) [16], Рекомендаціями
Європейської комісії «Нові пріоритети співробітництва у сфері освіти і
навчання» (New priorities for European cooperation in education and
training) (2015) [15]. Розроблення теоретичних і методичних засад управління
професійною підготовкою майбутніх фахівців в умовах функціонування
кластерних структур задекларовано у Національній доповіді про стан і
перспективи розвитку освіти в Україні (2016) [7], Всесвітніх доповідях
ЮНЕСКО «Переосмислення освіти: інвестиції у професійні навички задля
кращих соціально-економічних результатів» (2012), «Переосмислюючи
освіту:

освіта

як

всезагальне

благо?»

(2015),

Рамковій

програмі

Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу щодо оновлених
ключових компетентностей для навчання протягом життя (2018) [13] тощо.
У

методичних

рекомендаціях

розкрито

соціально-педагогічні

передумови проектування, функції та принципи функціонування кластерних
структур. Розглянуто інноваційну структуру освітньо-виробничого кластера.
Обґрунтовано модель управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера. Проаналізовано досвід
зарубіжних країн щодо створення освітньо-виробничих кластерів та
організації освітнього процесу в умовах інтеграції інтелектуального й
технологічного

потенціалу

органів

регіональної

підприємств, наукових установ й закладів освіти.

влади,

провідних
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1. Соціально-педагогічні передумови створення регіональних освітньовиробничих кластерів на принципах державно-приватного партнерства
Концепцію кластерного розвитку розробив і теоретично обґрунтував
професор Гарвардського університету М. Портер, за якою кластер сприяє
інтеграції взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих підприємств, організацій,
установ за територіальною єдністю та спільною метою. Науковцем визначено
систему умов забезпечення конкурентноспроможності учасників кластеру
(«конкурентний ромб»), що впливають на регіональну продуктивність та
інновації: факторні умови (людські та

природні ресурси, науково-

інформаційний потенціал, капітал, інфраструктура, у тому числі фактори
якості життя); умови внутрішнього попиту (відповідність якості та обсягам
попиту на світовому ринку); суміжні та обслуговуючі галузі (сфери
надходження і використання сучасних технологій, сировини й устаткування);
стратегія та структура підприємств, внутрішньогалузева конкуренція (цілі,
стратегії, способи організації тощо) [4, c. 250].
Результати аналізу зарубіжного досвіду професійної підготовки на
основі кластерного підходу свідчать, що підвищення її якості ефективніше
здійснюється в рамках освітньо-виробничих кластерних структур, важливим
фактором

успішного функціонування

підприємств

в

єдину

яких є

організаційну

не

структуру,

тільки об’єднання
а

й

наявність

висококваліфікованих фахівців, спроможних ефективно вирішувати завдання
з розроблення й впровадження передових виробничих технологій для
досягнення

загальних цілей,

підвищення

конкурентоспроможності та

інноваційної активності тощо. Таким чином спостерігається трансформація
поняття кластеру з виробничого (економічного) середовища в таке поняття
педагогіки, як освітньо-виробничий кластер, продуктивне функціонування
якого забезпечується застосуванням механізмів постійного оновлення змісту
освіти, інтеграції навчання і виробництва, впровадженням нових форм
взаємодії між освітніми установами та державно-приватними партнерами.
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Створення і розвиток ОВК потребує необхідного рівня економічного
потенціалу; людського капіталу; природних ресурсів; інноваційної, науководослідної, інформаційно-комунікаційної та освітньої діяльності регіону. Для
того, щоб мати можливість диференційовано розв’язувати емпіричні, логічні
й теоретичні завдання, максимально повно аналізувати й висвітлювати
результати наукового пошуку,

необхідним

є

врахування

сукупності

соціально-педагогічних передумов проектування ОВК, а саме: ініціативи;
наявності інноваційної інфраструктури; готовності потенційних учасників до
кооперації; ефективної інформаційної взаємодії; високого рівня кадрового
потенціалу тощо. Розглянемо детальніше кожен показник соціальнопедагогічних передумов створення та ефективного функціонування ОВК.
Ініціатива. Ініціатором формування кластерної структури можуть
виступати: заклади П(ПТ)О, зацікавлені в підвищенні якості підготовки
затребуваних ринком праці майбутніх фахівців, в їх працевлаштуванні,
кар’єрному зростанні; модернізації навчально-матеріальної бази (ініціатива
«знизу»), органи виконавчої влади, що розглядають механізм кластера як
новий спосіб управління соціально-економічними процесами з метою
успішного інноваційного розвитку регіону (ініціатива «зверху»); об’єднання
освітніх установ, органів регіонального управління та виробничих структур
по формуванню умов для організації кластера щодо підвищення своєї
ефективності і конкурентоспроможності через використання додаткових
ресурсів з іншої сфери діяльності («змішаний шлях») [9, с.41-42].
Формування ініціативної групи полягає в об’єднанні достатньої кількості
учасників, які погоджуються з ідеєю створення ОВК, мають необхідний
рівень зацікавленості або мотивації та приймають рішення щодо подальших
дій.
Наявність інноваційної інфраструктури. Пріоритет науково-технічних
знань та інтелектуальної власності в системі соціально-економічних відносин
стає однією з передумов побудови інноваційної структури, в якій процес
еманації нових технологій, впроваджених у виробництво і втілених в
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інноваційну продукцію, дозволяє краще задовольняти потреби споживачів і
отримувати значні переваги перед конкурентами. Активізація і використання
творчого потенціалу особистості в науковій та інноваційній діяльності
сприяє трансформації виробничих процесів – їхньої гнучкості, динамічності,
варіативності, адаптивності, стабільності, прогностичності, наступності,
цілісності, а також підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців на
основі інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності, здатності до
самореалізації, задоволення особистісних, громадських і державних потреб
[3, с.76].
Ефективна
суспільства

інформаційна

характеризується

взаємодія.
стрімким

Сучасний

зростанням

етап

розвитку

кількості

нової

інформації і високою швидкістю інформаційних потоків, що зумовлює
необхідність формування інноваційного механізму трансферу виробничих
технологій, освітніх інновацій та швидке поширення нововведень по різним
каналам між партнерами. Інформація виступає чинником, на підставі якого
здійснюється передача технологічних інновацій з наукової сфери у
виробництво, а також перенесення нових практичних знань у сферу
професійної

освіти

(трансфер

освітньо-професійних

знань).

Обмін

інформацією відбувається шляхом отримання знань майбутніми фахівцями
під час: проходження виробничого навчання та практики, стажування; участі
у науково-дослідній роботі, семінарах, конференціях та олімпіадах; вивченні
вітчизняних й зарубіжних наукових джерел. Слід зазначити, що розвиток
інформаційних

технологій,

використання

засобів

Інтернет-технологій

забезпечує доступність, відкритість, обмін досвідом та інноваціями, суттєво
розширює й вдосконалює ефективність взаємодії між зацікавленими
соціально-економічними інститутами. Істотною властивістю сучасних знань,
особливо прикладних, є їх моральне старіння, що в умовах підвищення
темпів оновлення технологічних процесів, постійного швидкого накопичення
нової інформації, різких змін ситуацій на ринку праці потребує створення та
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постійного оновлення банків даних професійної інформації відповідно до
рівня розвитку науки і техніки, сучасних запитів суспільства.
Готовність

до

інтеграції.

Ключовим

елементом

створення

інноваційної кластерної структури є наявність достатнього рівня довіри між
її учасниками [11, с.58]. Інтеграція в освітньо-виробничому кластері
розуміється не тільки як формальне об’єднання різних структур відомої
тріади «освіта – наука – виробництво», а як знаходження нової форми
сполучення їх потенціалів з метою досягнення найбільшої ефективності у
вирішенні поставлених завдань, впровадження інноваційних процесів з добре
налагодженими зворотними зв’язками. Отже, важливою ознакою інтеграції є
впорядкування внутрішньосистемних і міжоб’єктних відносин, роблячи їх
більш продуктивними. Ця умова передбачає готовність суб’єктів інтеграції
до формування ефективних стратегічних відносин в галузі підготовки
кваліфікованих кадрів, ефективного використання внутрішніх і зовнішніх
ресурсів: кадрового, науково-інформаційного потенціалу закладів П(ПТ)О і
підприємств, фінансування, інфраструктури, освітніх технологій, технічних
засобів навчання, навчальних майстерень та іншого обладнання, націленої на
кінцевий продукт, що представляє однакову цінність для всіх зацікавлених
сторін Кооперативна діяльність характеризується збільшення інноваційної
активності

учасників

кластера,

вмотивованістю

і

зацікавленістю

у

результатах своєї праці, колегіальністю у прийнятті рішень, готовністю до
впровадження інновацій, різноманіттям міжгрупових контактів. Щільні
зв’язки системи освіти та сучасного виробництва, реального бізнесу
сприяють формуванню
майбутніх

фахівців;

і вдосконаленню
гарантують

професійної компетентності

випускникам

закладів

П(ПТ)О

працевлаштування за обраною професією з перспективою кар’єрного росту;
забезпечують розвиток експериментально – навчальної бази, підвищення
рівня наданої освіти.
Високий рівень кадрового потенціалу. Для забезпечення високого рівня
професійної підготовки майбутніх фахівців сучасний педагогічний працівник
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повинен постійно підвищувати рівень своєї професійної майстерності,
культивувати потребу до безперервної самоосвіти в здобувачів освіти,
навчати їх вмотивованому вибору актуальних особистісних, соціальних й
професійних цінностей; він повинен бути успішним менеджером освітнього
процесу і професійного ставлення майбутнього фахівця. Науковцями
підкреслено,

що

педагоги

висококомпетентними

професійного

спеціалістами,

навчання

володіти

повинні

широким

бути

загальним

і

професійним кругозором; мати високий рівень психолого-педагогічної та
методичної грамотності; поєднувати в собі високий професіоналізм й
надпрофесійну гнучкість, творчу уяву, критичну самооцінку і прагнення до
постійного різнобічного розвитку та самовдосконалення [10].
Суттєвою ознакою ОВК є їхня багатофункціональність:
− координуюча функція спрямована на узгоджену взаємодію соціальної
інфраструктури, виробництва з урахуванням специфіки регіону та інтересів
суб’єктів освітнього процесу, передбачає перехід від традиційних жорсткорегламентованих форм управління на рівень самоуправління;
− прогностична функція обумовлює оновлення змісту професійної
освіти відповідно до соціального замовлення суспільства шляхом спільного
вирішення освітніх і виробничих завдань, що сприяє випереджальній
практиці впровадження в діяльність закладів освіти новітніх форм, методів,
інноваційних

технологій

навчання

і

виробництва,

спрямованих

на

підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, формування
конкурентоспроможної особистості, готової постійно вдосконалювати набуті
компетентності; забезпечує орієнтацію процесу підвищення кваліфікації
фахівців, виходячи з виробничих потреб підприємств регіону. Основою
випереджаючої освіти стають навчальні предмети, способи мислення і
діяльності, тобто процедури рефлексивного характеру, що потребує їхнього
об’єднання в органічну цілісність.
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− консолідуюча функція спрямована на об’єднання учасників ОВК в
єдину систему із збереженням своєї цілісності як самостійної організації;
орієнтує соціальних партнерів на загальні цінності і інтереси;
− інформаційна функція забезпечує освіту і виробництво новими
високоякісними

знаннями

для

своєчасної

модернізації

економіки

і

підприємств, а також підвищення кваліфікації робітничих і педагогічних
кадрів;
− реорганізуюча функція передбачає коригування і оновлення процесу
і змісту професійної підготовки, враховуючи вимоги суспільства і ринкової
економіки; особистісне і професійне становлення майбутніх фахівців,
формування в них комплексу компетентностей, необхідних для подальшого
освіти,

працевлаштування,

досягнення

індивідуальних

інтересів

і

професійного зростання; створення системи професійної освіти, сумісної з
європейською.
Таким чином, освітньо-виробничий кластер розглядаємо як комплекс
взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих об’єктів (наукові установи, органи
виконавчої влади, підприємства різних форм власності, закладів освіти,
громадські організації), дії яких спрямовані на впровадження результатів
інтелектуальної діяльності в практику роботи підприємств та організацій
реального

сектора

економіки,

спрямовані

на

підвищення

конкурентоспроможності регіонального виробництва й створення умов для
розширеної

диверсифікації,

а

також

підготовки

та

випуску

висококваліфікованих фахівців і їх успішного працевлаштування.
2. Алгоритм створення регіонального освітньо-виробничого кластера

Розроблення

моделі

освітньо-виробничого

кластера

передбачає

дослідження економічних, організаційних й ресурсних передумов створення
ОВК, виявлення опорних (кластероутворюючих) галузей регіону, здійснення
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аналізу сучасного стану регіональної системи професійної підготовки
майбутніх фахівців.
Розглянемо алгоритм створення моделі кластерної структури на
прикладі формування освітньо-виробничого кластера Запорізького регіону,
що складається з таких етапів (рис.1) .

Рисунок 1 Алгоритм створення освітньо-виробничого кластера
На першому етапі необхідним є аналіз стану регіональної системи
П(ПТ)О за останні три роки з метою визначення проблемних аспектів та
перспектив її розвитку за основними показниками: мережа, контингент,
виконання плану державного замовлення, випуск та працевлаштування
здобувачів освіти та ін. Об’єктами дослідження стану системи підготовки
професійних кадрів стали існуючі заклади П(ПТ)О регіону за принципами
галузевого спрямування.
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Результати дослідження засвідчили скорочення загальної чисельності
здобувачів освіти, дублювання професій, за якими здійснюється підготовка,
виникнення

нездорової конкуренції серед

закладів

П(ПТ)О

області,

невідповідність контингенту їхній проектній потужності, формування
малокомплектних

груп,

нераціональне

використання

матеріальних,

фінансових, людських ресурсів, відсутність стійкого зв’язку освітніх установ
з роботодавцями, слабке залучення їх до розроблення професійних й освітніх
стандартів тощо; відсутність механізмів врахування потреб ринку праці при
підготовці майбутніх фахівців необхідної кваліфікації що негативно впливає
на якість професійної підготовки, уповільнює формування регіональної
системи підготовки кваліфікованих робітників і не дозволяє адаптувати її до
ринкових умов [6].
Наступним кроком став аналіз ринку праці регіону з метою визначення
потреб у кваліфікованих фахівцях, рівнях їх кваліфікації й компетентності та
виявлення нових перспективних професій, видів робіт, затребуваних ринком
праці, відповідно до змін в технологіях виробництва, організації праці за
розробленими анкетами (Додаток А). Результати проведеного дослідження
засвідчили, що основні тенденції у кваліфікаційних вимогах роботодавців
проявляються в розширенні числа обов’язків (компетентностей); виділенні
груп пріоритетних професійних навичок і вмінь; орієнтації на більш високий
рівень кваліфікації; зростання значущості функціональних (ключових)
компетенцій;

вимогливості

до

особистісних

якостей

працівників;

спрямованих на саморозвиток і самоосвіту. Замовники кадрів відзначили як
недолік,

розтягнуті

професійної

та

підготовки

несприятливі
робітників,

для

працевлаштування

недосконалість

діючих

терміни
ДСПТО,

відсутність переліку професій перспективних, сучасних напрямів [5].
Зазначене дало змогу виявити суперечності між необхідністю:
− визначення

затребуваних

виробництвом

професій,

кваліфікацій,

перспективних трудових функцій кваліфікованих робітників та відсутністю
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постійно діючого регіонального органу з прогнозування й аналізу ринку
праці;
− забезпечення прозорості, цілісності, узгодженості й наступності
кваліфікацій та відсутністю галузевих рамок, співвіднесених з Національною
рамкою кваліфікацій;
− оновлення змісту професійної освіти з урахуванням сучасних вимог
виробництва та відсутністю професійних стандартів як основи для
розроблення сучасних стандартів освіти, заснованих на компетентнісному
підході;
− підвищення рівня професійної кваліфікації й компетентності майбутніх
фахівців та відсутністю прозорих, гнучких освітніх програм і навчальних
планів, які б забезпечували формування у них відповідної компетентності;
− впровадження в зміст освіти сучасних освітніх стандартів, узгоджених
з рівнями НРК та застарілими Довідниками кваліфікаційних характеристик
професій працівників;
− введення в професійну підготовку нових перспективних професій та
відсутністю системи перегляду й оновлення Класифікатору професій ДК
003:2010, який перевантажений великою кількістю застарілих професій.
Результати проведених досліджень дозволили визначити мету ОВК, яка
полягає в ефективному використанні внутрішніх ресурсів його учасників;
збалансуванні пропорцій розрізнених в зусиллях суб’єктів щодо вирішення
проблеми якісної професійної підготовки; оптимізації мережі закладів
професійної освіти з урахуванням демографічної та економічної ситуацій;
активізації коопераційних зв’язків між різними освітніми, господарськими,
виробничими комплексами, органами влади регіону з метою популяризації та
розвитку робітничих професій.
На основі власних досліджень та аналізу наукових джерел нами
визначено базові принципи кластеризації освітнього простору регіону:
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− взаємовигідність (рівноправне співробітництво, дотримання балансу
соціально-економічних інтересів всіх суб’єктів кластера, емерджентності їх
цілей і неаддитивності інтересів);
− добровільність (взаємодія суб’єктів соціального партнерства на основі
добровільних багатосторонніх угод, спільного використання матеріальнотехнічних та інтелектуальних ресурсів, що забезпечує належну мотивацію);
− відкритість (взаємодія кластерної структури із зовнішнім середовищем,
можливість

зміни

числа

учасників

освітніх

установ,

підприємств,

громадських організацій в ході роботи ОВК);
− цілісність (взаємозв'язок соціально-економічної, науково-технічної,
психолого-педагогічної складових у всіх компонентах виробництва, науки,
освіті);
− законність
міжнародного

(забезпечення
законодавства

дотримання
в

управлінні

вимог

вітчизняного

процесом

і

кластерізації,

унеможливлення будь якого суб’єктивізму з боку органів влади і
управління);
− довіра (чітке визначення структури управління, цілей, завдань та
функцій освітньо-виробничого кластера, доведення їх до відома всіх
учасників);
− регіональність (обґрунтована підготовка професійних кадрів для
певного регіону; введення в зміст навчальних дисциплін регіональних
компонентів; створення умов для формування самозабезпеченості регіону
кваліфікованими кадрами; підтримка національної своєрідності регіону за
рахунок збереження трудових і культурних традицій).
Відповідно до задекларованої мети та принципів кластерізації
формується склад учасників ОВК; виявляються горизонтальні та вертикальні
зв’язки між ними. До складу ОВК Запорізького регіону увійшли
представники Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації,
спілки роботодавців, підприємств, установ, організацій різної форми
власності, провідних закладів П(ПТ)О, громадських організацій тощо.
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На наступному етапі розробляється Положення про ОВК та формується
Координаційна рада кластерної структури для загального керівництва
діяльністю ОВК (Додаток Б). Даний орган об’єднує учасників кластерної
структури для виконання стратегічних (розроблення стратегії розвитку
ОВК, формування іміджу кластера і його учасників, їх позиціонування на
ринку праці та ринку освітніх послуг; залучення інвестицій), тактичних
(організація внутрішнього середовища відповідно до вимог учасників ОВК)
та структурно-організаційних завдань (розвиток інфраструктури з метою
розширення інноваційної діяльності учасників, розроблення заходів щодо
підтримки та реалізації інвестиційних та дослідних проектів).
Для практичної реалізації функцій управління спеціально створено
постійно

діючі

Координаційні

органи

(галузевий,

науково-освітній,

територіальний), які формують структурно-організаційний склад системи
управління професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК й
виконують

комунікативну

та

контролюючу

функції:

здійснюють

адміністрування дій учасників ОВК, відповідно до їхнього функціонального
спрямування, поточний контроль діяльності тощо.
Так, до складу галузевого координаційного органу управління входять
представники підприємств і організацій регіону за галузевим спрямуванням;
територіального координаційного органу – представники виконавчої влади;
науково-освітнього координаційного органу – члени науково-дослідних
установ й закладів професійної освіти. Спрощений розподіл основних
функціональних

обов’язків

між

координаційними

органами

ОВК

представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Функції координаційних органів освітньо-виробничого кластера
Науково-освітній
координаційний орган
− забезпечення якості
професійної підготовки
майбутніх фахівців,
відповідно до вимог ринку
праці

Галузевий
Територіальний
координаційний орган
координаційний орган
− впровадження нових форм − розроблення нормативноі технологій соціального
правового забезпечення
партнерства
управління професійною
підготовкою майбутніх
фахівців в умовах ОВК
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Науково-освітній координаційний орган здійснює адміністрування та
контроль діяльності наукових установ та закладів професійної освіти щодо
забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах
ОВК відповідно до вимог ринку праці, зокрема спрямування діяльності
наукових установ на генерування нових ідей та продукування інновацій,
необхідних для удосконалення діяльності та підвищення ефективності
роботи всіх учасників кластерного об’єднання:
− вивчення передового міжнародного досвіду функціонування освітніх,
інноваційних, наукових, виробничих кластерів; здійснення порівняльнопедагогічних досліджень у галузі професійної підготовки з урахуванням
кластерної специфіки щодо виявлення найбільш ефективних форм і методів
організації освітнього процесу;
− розроблення програм розвитку закладів професійної освіти з урахуванням
передових інноваційних практик;
− здійснення прикладних наукових досліджень з проблем теорії і практики
проектування інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки;
− теоретичне обґрунтування інноваційних виробничих і освітніх технологій
професійної підготовки майбутніх фахівців, розроблення методичних
рекомендацій

щодо

їх впровадження

в

освітній

процес

за

умови

використання кластерного підходу;
− обґрунтування та розроблення науково-методичних основ дистанційного
навчання майбутніх фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера;
− експериментальна перевірка розроблених науково-методичних матеріалів
щодо удосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців;
− проектування SMART-комплексів для підготовки майбутніх фахівців,
створення електронних навчальних ресурсів тощо;
− організація та проведення наукових, науково-практичних та експертних
заходів з метою обміну результатами досліджень з учасниками кластера та
іншими зацікавленими суб’єктами;
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− виконання наукових досліджень з оцінювання стану і визначення
тенденцій розвитку системи професійної підготовки в умовах освітньовиробничого кластера на основі моніторингу і статистичного аналізу;
− поширення статистичних даних професійної підготовки в умовах
освітньо-виробничого кластера (статистичні публікації, Інтернет та ін.) з
метою

забезпечення

всіх

зацікавлених

користувачів

достовірною

інформацією;
− розроблення та апробація системи показників і індикаторів для
управління якістю професійною підготовкою на регіональному рівні;
− теоретичне й методичне забезпечення процесу кар’єрного розвитку
випускників закладів професійної освіти;
− публікація результатів досліджень у виданнях індексованих в українських
і міжнародних реферативних базах даних наукових публікацій (РІНЦ, Scopus,
Web of Science і інших).
Заклади професійної освіти в умовах освітньо-виробничого кластера
здійснюють підтримку освітніх ініціатив соціальних партнерів, виступають
інформаційно-методичним

центром,

комунікаційною

платформою;

їх

діяльність спрямована на:
− створення інноваційного освітнього середовища закладу освіти як
складової освітньо-виробничого кластера;
− підвищення ефективності та якості освітнього процесу;
− організацію процесу професійної підготовки на основі інтеграції
системного, суб’єктного, культурологічного, діяльнісного, аксіологічного,
компетентнісного,

кластерного,

технологічного

та

консолідуючого

методологічних підходів;
− забезпечення адаптації випускників до соціальних, економічних і
культурних запитів суспільства і змін на ринку праці:
− запровадження нових напрямів розвитку з метою розширення спектру
освітніх послуг і приведення системи професійної підготовки у відповідність
до потреб регіонального ринку праці;
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− упровадження інноваційних освітніх технологій на рівні освітнього та
управлінського процесів;
− посилення практичної спрямованості науково-методичної роботи в
контексті реалізації завдань соціального замовлення;
− ліцензування нових професій відповідно до прогнозованих потреб
регіонального ринку праці;
− організація умов для підвищення кваліфікації і нарощування кадрового
педагогічного потенціалу, мотивація їх успішності;
− коригування та розроблення експериментальних освітніх програм і
начальних планів із урахуванням вимог роботодавців.
− формування

планів

прийому здобувачів освіти з

урахуванням

регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у
професійній підготовці і замовлень заінтересованих центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.
Галузевий координаційний орган організовує роботу та контроль за
діяльністю регіональних підприємств і організацій, об’єднань роботодавців
щодо впровадження нових форм і технологій соціального партнерства:
− участь у проектуванні і організації освітнього процесу за всіма видами
професійної підготовки;
− здійснення експертного оцінювання освітніх програм професійної
підготовки відповідно до вимог сучасного виробництва;
− проведення аналізу ринку праці з метою корегування переліку
професій, змісту професійних і державних стандартів професійної освіти,
освітніх програм професійної підготовки;
− розвиток

практико-орієнтованої

підготовки,

створення

гнучких,

мобільних цільових програм навчання в інтересах підприємств і закладів
професійної освіти;
− проведення незалежного моніторингу якості формування комплексу
компетентностей
інструментарію;

майбутніх

фахівців

з

використанням

сучасного
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− забезпечення

кадрової,

матеріально-технічної,

фінансової частин

професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців та їх гарантованого
працевлаштування;
− забезпечення
проміжної,

проведення

підсумкової

професійно-практичної

атестації;

керівництво

і

роботу

компоненти
державних

атестаційних комісій;
− сприяння

професійному

розвитку

педагогічних

працівників

(стажування, покращення умов праці, матеріальне стимулювання підвищення
кваліфікації);
− організація і проведення конкурсів професійної майстерності;
− залучення

кадрового

складу

підприємств

до

педагогічної

і

профорієнтаційної діяльності.
Завданнями територіального координаційного органу є нормативноправове

забезпечення

системи

управління

професійною

підготовкою

майбутніх фахівців в умовах ОВК:
− здійснення маркетингових досліджень щодо демографічної ситуації в
регіоні;
− здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг;
− аналіз, проведення розрахунків, розробка рекомендацій, пропозицій та
інших матеріалів щодо розвитку професійної підготовки у взаємодії з ринком
праці;
− співпраця з інформаційними партнерами, міжнародними проектами;
− стимулювання учасників ОВК в рамках регіонального законодавства;
− інформаційно-аналітична підтримка регіональних кластерних ініціатив;
− моніторинг і прогнозування потреб учасників ОВК в трудових ресурсах
і сприяння в підготовці та перепідготовці кадрів на базі закладів професійної
освіти;
− зниження адміністративних бар'єрів для реалізації інвестиційних та
інноваційних проектів.
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Наступним кроком є розроблення моделі ОВК, єдність усіх складових
якої досягається завдяки координації діяльності закладів П(ПТ)О, науководослідних установ, основних потенційних роботодавців, органів влади,
громадських

організацій

компетентнісного

підходу

на

основі

наукової

до

підготовки

організації

майбутніх

праці,

кваліфікованих

робітників та оптимальній схемі взаємодії між партнерами (рис.2).

Рисунок 2 Модель освітньо-виробничого кластера
Модель ОВК є універсальною, інноваційною й складається з
кластерних структур: кластеру експериментальних досліджень та освітньовиробничих кластерів за галузевим та територіальним спрямуванням.
Кластер експериментальних досліджень формується з науковців
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та обласної організації
роботодавців. Діяльність цього кластера спрямована на впровадження
організаційно-економічних механізмів державно-приватного партнерства у
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регіоні; розроблення новітніх технологій навчання; координація та науковометодичний

супровід

інноваційної

діяльності

закладів

П(ПТ)О

й

підприємств-учасників ОВК; формування системи безперервного підвищення
рівня професійної компетентності трудового потенціалу регіону, а також
організація виробничо-комерційної діяльності.
Освітньо-виробничі кластери відповідного спрямування створюються
шляхом інтеграції підприємств з регіональними центрами професійної освіти
в обласному центрі за галузевою ознакою та з багатопрофільними центрами
професійної освіти у регіоні за територіальним принципом. Метою їх
діяльності визначено підготовку соціально- та професійно-мобільних
конкурентоспроможних фахівців з необхідним комплексом сформованих
компетентностей, здатних працювати в сучасних умовах.
Отже, ОВК являє собою багаторівневу мережеву організацію, що
складається з міжфункціональних команд (робочих груп, створених з числа
його учасників для реалізації конкретного інноваційного проекту), з одного
боку, і функціональних механізмів забезпечення їх діяльності – з іншого,
єдність яких досягається завдяки координації діяльності учасників з
відповідними функціями, а саме: органи виконавчої влади здійснюють
державну політику та нормативно-правове регулювання діяльності ОВК;
заклади професійної освіти реалізують освітні програми професійної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з орієнтацію на формування
комплексу компетентностей; підприємства та організації сприяють виходу
на ринок нових продуктів і послуг учасників ОВК та приймають участь у
визначенні обсягів та напрямів професійної підготовки у закладах
професійної освіти; громадські організації

здійснюють

інформаційну

підтримку кластерних ініціатив; надають учасникам кластера широкий
спектр консультативних послуг, зокрема в сфері розвитку підприємництва,
створення

старт-апів

і підтримки

інновацій,

компетентностей та розвитку інфраструктури.

визначення

необхідних
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Здійснюючи коопераційні взаємодії, всі учасники ОВК отримують
відчутні переваги за рахунок доступу до кадрових ресурсів, інноваційної та
науково-технологічної інфраструктури, матеріально-технічної і виробничої
бази, створення єдиного інформаційного простору, обміну досвідом.
Діяльність ОВК, з одного боку, сприяє підвищенню рівня економічного
розвитку, освіти, здоров'я, культури населення області, з іншого - зростанню
соціально-економічної активності населення, стимулює створення нових
робочих місць, створює більше можливостей для професійної підготовки та
підвищення кваліфікації працівників. Все це призводить до поліпшення
якості життя населення регіону, зростанню продуктивності його праці за
рахунок розширених можливостей інвестування в людський капітал та
використання сучасних технологій.
Слід відзначити, що принципи побудови і функціонування ОВК
дозволяють

створювати

кластерні

інноваційні

структури

галузевого

спрямування – рівневі кластери локального партнерства освітньої установи з
зацікавленими підприємствами і організаціями.

3. Інноваційна структура освітньо-виробничого кластера

Прикладом впровадження кластерних ініціатив в регіоні є створений в
м. Запоріжжі освітньо-виробничий кластер інноваційних швейних технологій
далі – ОВК ІШТ), учасниками якого стали провідні підприємств швейної
галузі (ТОВ «Роксана ТМ», ТОВ «Профмода», ТОВ «СпецВік», ТОВ
«Майстерня добрих справ», ТОВ «Захист ЛТД», ТОВ «Софія», ТОВ
«Спецімідж», ТОВ ПТВ «Моделі сезону», фабрика «Viva») та Державний
навальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»,
діяльність яких здійснюється відповідно до підписаної «Угоди про співпрацю
в рамках освітньо-виробничого кластера» (Додаток Б) (рис. 3).
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Рис. 3. Освітньо-виробничий кластер інноваційних швейних технологій

Метою діяльності ОВК ІШТ є підвищення якості освіти, ефективності
використання трудових ресурсів шляхом вдосконалення форм і методів
навчання майбутніх фахівців відповідно до потреб роботодавців у сфері
послуг, а також створення конкурентного середовища для закладів П(ПТ)О,
що здійснюють підготовку працівників для цієї галузі, забезпечення
доступності отримання професійної освіти для всіх верств населення.
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців швейної
галузі, опрацювання дослідно-експериментальних технологій, реалізація
регіональних програм цільового розвитку здійснюється на базі інноваційних
осередків – Центрі розвитку професійної компетентності (далі – ЦРПК) та
Навчально-практичному центрі інноваційних швейних технологій (далі –
НПЦІШТ).
НПЦІШТ створено для реалізації завдань щодо вдосконалення
практичної підготовки здобувачів освіти закладів П(ПТ)О швейного напряму,
підвищення

кваліфікації

фахівців

підприємств,

організацій,

установ,
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впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних та виробничих
швейних технологій; поширення інформації стосовно використання новітніх
матеріалів, інструментів, обладнання; створення цілісної системи сучасних
методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду.
З

цією

метою

в

НПЦІШТ

підготовлено

навчально-методичне

забезпечення діяльності експериментальної швейної майстерні; введено в дію
лабораторію з автоматизованого конструювання та моделювання одягу для
оволодіння технологію конструювання одягу за допомогою системи
автоматизованого проектування ASSYST; створено творчу лабораторію з
виготовлення сучасних та затребуваних моделей одягу і виробів з текстилю;
налагоджено

виготовлення

і

реалізацію

лекал

за

індивідуальним

замовленням, на базовий розмір-зріст, за замовленням швейних підприємств
та ін.
Домінантою в реалізації інноваційних освітніх і виробничих програм є
ЦРПК, головне завдання якого полягає в забезпеченні науково-методичного
супроводу експериментальної роботи з формування трудового потенціалу
регіону та здійсненні зв’язків між підприємствами-замовниками кадрів для
прискорення передачі інформацій з новітніх прогресивних технологій і
впровадження їх в освітній процес та виробництво (Додаток В). Відповідно
до поставлених завдань в структурі ЦРПК відокремлено чотири основних
відділи:

соціального

партнерства,

навчально-інноваційний,

науково-

інноваційний, інформаційно-технологічний.
Відділ соціального партнерства – основний інтегруючий елемент
кластерної структури, головним завданням якого визначено реалізацію
освітніх програм з урахуванням принципу регіоналізації; задоволення
кадрових і соціально-економічних потреб регіону; створення баз виробничої
практики для майбутніх фахівців сфери послуг, а також забезпечення їхнього
працевлаштування. Робота цього відділу має багатопрофільний характер:
– здійснення маркетингових досліджень (збір, систематизація, обробка,
аналіз інформації щодо потреб ринку праці та демографічної ситуації в
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регіоні; співпраця з інформаційними партнерами, міжнародними проектами;
розробка показників та індикаторів для здійснення моніторингів; поширення
серед професійних освітніх закладів методик статистичного спостереження в
галузі професійної освіти (аналізу ринку праці, прогнозу майбутнього
контингенту тощо)).
Реалізація

маркетингової

стратегії

здійснюється

на

принципах

орієнтації на перспективний попит; оновлення існуючих освітніх стандартів з
урахуванням

вимог

суспільства

та

ринку

праці;

аналізу

і оцінки

конкурентоспроможності закладу професійної освіти; об’єктивності і
достовірності

отриманої

інформації.

В

ЦРПК

створено

служу

«інформаційного маркетингу», основним завданням якої є забезпечення
ефективної взаємодії із споживачами освітніх послуг та бізнес-партнерами
шляхом використання цифрових інформаційно-комунікаційних технологій та
електронних пристроїв (мережі Інтернет, мобільних пристроїв; цифрового
телебачення; інтерактивних екранів тощо). Дотримання маркетингової
політики дозволяє вивчити попит на освітні послуги, оцінити вплив різних
факторів ринку праці на діяльність закладів професійної освіти, виявити
закономірності формування фахівців затребуваних професій, вирішити
проблеми з виробничою практикою та працевлаштуванням майбутніх
фахівців, а для підприємств – з підготовкою, перепідготовкою та
підвищенням кваліфікації кадрів.
– впровадження нових форм і технологій соціального партнерства
(розробка

механізмів спільного використання

матеріальних,

освітніх,

кадрових та інших ресурсів підприємств та освітніх установ, аналіз,
проведення розрахунків, розробка рекомендацій, пропозицій та інших
матеріалів щодо розвитку професійної підготовки у взаємодії з ринком праці;
дослідження і впровадження інноваційних форм виробничої діяльності в
умовах виробництва).
Основною метою діяльності відділу соціального партнерства є
створення баз для проходження майбутніми фахівцями виробничого
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навчання і виробничої практики, а також забезпечення працевлаштування.
Практичне навчання здобувачів освіти здійснюється на базі провідних
підприємств галузі в регіоні – учасників ОВК. Під час проходження
виробничої практики під керівництвом фахівців підприємств формується
готовність майбутнього випускника до виконання основних професійних
функцій у відповідності до кваліфікаційних вимог; відбувається послідовне
розширення кола набутих загальних і професійних компетентностей.
Співпраця здобувачів освіти і персоналу базових підприємств у ході
виконання практичних завдань дозволяє майбутнім фахівцям більш
обґрунтовано підходити до свого професійного вибору, що значно підвищує
рівень мотивації до обраної професії, а керівництву підприємств – до набору
майбутніх співробітників. Тісна взаємодія педагогічних працівників училища
моди і стилю і робітників підприємств з питань вироблення і корекції вимог,
пов’язаних з навчанням в виробничих умовах на робочому місці,
використання сучасних матеріалів сприяє розробці більш ефективних методів
навчання.
– підвищення кваліфікації та стажування (підвищення кваліфікації та
перепідготовка кадрів системи професійної освіти, інших відомств і установ;
надання додаткових освітніх послуг за заявками організацій і громадян;
забезпечення

неперервності

освіти,

підвищення

професійного

рівня

керівників методичних служб та педагогічних працівників).
В рамках інтеграції системи П(ПТ)О і виробництва створюються умови
для організації курсів підвищення кваліфікації, стажування викладачів і
майстрів виробничого навчання на підприємствах для ознайомлення з
новітніми типами обладнання та технологічними процесами; проводяться
спільні

заходи,

конференції,

ділові

зустрічі,

екскурсії,

складається

сприятливий морально-психологічний клімат, атмосфера взаємної співпраці.
Основними
визначено:

функціями

навчально-інноваційного

відділу

ЦРПК
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– забезпечення професійної підготовки (реалізація освітніх програм і
окремих курсів з використанням кадрового потенціалу та матеріальнотехнічної бази підприємств та організацій ОВК, надання інформаційноконсультаційних послуг у галузі професійної освіти; проведення науковопрактичних конференцій з актуальних питань; узагальнення і впровадження
сучасних особистісно-орієнтованих технологій навчання у практику роботи
професійних закладів регіону; надання освітньо-консультаційних послуг у
сфері професійної освіти).
– забезпечення
впровадження

психолого-педагогічної

нових

діяльності

психолого-педагогічних

(розробка

технологій

та

соціально-

педагогічного і психологічного супроводу майбутніх фахівців сфери послуг;
узагальнення і популяризація досвіду роботи соціальних педагогів та
педагогів-психологів; впровадження активних психолого-педагогічних форм,
методів у навчально-виховному процесі; вивчення та формування банку
даних про соціально-педагогічну та психологічну інфраструктуру в закладах
професійної освіти та на виробництві).
– організація профорієнтаційної роботи та встановлення зв’язків з
громадськістю (координація взаємних дій закладу професійної освіти і
працівників швейних підприємств в проведенні роботи з професійної
орієнтації

абітурієнтів

та

працевлаштуванні

випускників;

виявлення

індивідуально-особистісних особливостей, професійних інтересів, схильності
абітурієнтів

і

співвіднесення

їх

з

вимогами

майбутньої

професії;

відпрацювання та впровадження методичних і нормативних документів,
адміністративного регламенту надання послуг з організації професійної
орієнтації молоді з метою вибору професії; збір, узагальнення та поширення
інформації про професії сфери послуг, стан і перспективи розвитку ринку
праці м. Запоріжжя та Запорізької області).
Слід зазначити, що організація профорієнтаційної роботи є найбільш
актуальним і складним напрямком в реалізації державно-приватного
партнерства, що ускладнюється об’єктивними факторами: демографічною
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ситуацією (зменшення кількості учнів шкіл регіону призводить відповідно до
зменшення кількості потенційних здобувачів освіти та низьким престижем
робітничих професій, збільшенням кількості приватних закладів вищої
освіти, спрощенням умов вступу до цих установ).
У ЦРПК розробляються нові підходи до профорієнтаційної роботи,
здійснюється

переорієнтація,

використання

засобів

пошук

масової

ефективних

інформації;

сучасних

організація

форм:

допрофільної

підготовки та підготовчих курсів для абітурієнтів; постійні зустрічі в школах
з учнями та їх батьками; використання різної агітаційної друкованої
продукції;

проведення

днів

відкритих

дверей,

спільних

конкурсів,

спортивних змагань та інше.
Діяльність науково-інноваційного відділу спрямована на:
– стратегічний розвиток змісту професійної підготовки та кадрового
потенціалу (оновлення змісту освітніх стандартів, розроблення та проведення
моніторингу дисемінації передового педагогічного досвіду; аналіз практики
проведення дослідно-експериментальної діяльності в закладах П(ПТ)О
регіону, узагальнення досвіду їх роботи; науково-методична підтримка
проектування та впровадження систем управління якістю в закладах П(ПТ)О;
оцінка наявних ресурсів (за складовими компетентностей) працівників
закладів П(ПТ)О та підприємств сфери послуг; оперативне задоволення
потреб

виробництва

у

високопрофесійних

кадрах

для

забезпечення

ефективного соціально-економічного розвитку галузі; науково-методичне
забезпечення

та

формування

банку

розвитку

кадрового

потенціалу

навчальних закладів).
Для підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю не тільки постійно
вдосконалює організацію освітнього процесу, коригує і оновлює зміст
навчальних програм, а й проводить інтенсивну роботу з керівниками
підприємств-учасників

ОВК:

організація

роботи

постійного

діючого

«круглого столу» щодо удосконалення підготовки фахівців швейної галузі
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відповідно до вимог споживачів. Роботодавці беруть участь в експертній
оцінці освітніх програм, в роботі державної атестаційної комісії, спеціалісти
підприємств залучаються для проведення дипломного проектування, читання
спецкурсів, беруть участь в роботі науково-практичних конференцій,
проведенні конкурсів професійної майстерності, що створює підґрунтя для
взаємного співробітництва і дозволяє гнучко й оперативно реагувати на
зміни якості освітніх послуг при підготовці фахівців для сфери послуг в
регіоні.
– розвиток інноваційної діяльності (проведення моніторингу дослідноекспериментальної діяльності; розвиток фундаментальних досліджень як
основи для створення нових знань та технологій; впровадження сучасних
освітніх технологій в навчальний процес; використання наукових методів і
результатів

в

навчальному

процесі;

виявлення

змісту

професійних

компетентностей у сфері професійної підготовки, визначення динаміки їх
розвитку; забезпечення наукового керівництва і координації регіональної
дослідно-експериментальної діяльності; розробка інноваційних проектів і
програм; організація наукового керівництва і координації регіональної
інноваційної діяльності; моделювання інноваційних проектів і програм).
Науково-методичне забезпечення ОВК спрямовано на вирішення
завдань щодо підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного
підходу до відбору змісту і методів навчання. Результатом інноваційної
діяльності є: створення єдиного інформаційно-методичного середовища для
обміну

методичними

консультування,

ресурсами,

тестування,

складовими

моніторингу

та

якого

є

система

інтерактивної

взаємодії

викладачів, майстрів виробничого навчання та працівників підприємств;
проведення відеоконференцій; розробка консультаційних текстів; оновлення
матеріально-технічної бази закладів освіти тощо.
Інформаційно-редакційний відділ. Основна функція цього підрозділу –
організація і розвиток електронного інформаційно-освітнього середовища
ЦРПК:
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– впровадження в освітній процес інноваційно-інформаційних форм
навчання (мережева взаємодія,
дистанційне

навчання,

телекомунікаційні проекти, online-лекції,

кейс-технології,

форуми,

слайд-лекції,

e-mail-

консультації, комп'ютерне тестування і ін.);
– розроблення

та

впровадження

програмних

засобів

навчання

(програмна, технічна та інформаційна підтримка мережевих комплексів, що
використовуються в освітньому процесі; інформаційний пошук матеріалів з
інновацій у сфері професійної підготовки відповідно до запитів з боку
взаємодіючих структур;

програмно-технічна

робота

по

створенню

і

тиражування інформаційних ресурсів та електронних засобів навчання для
системи професійної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо;
надання послуг по розробці Web-ресурсів, тиражування на електронних
носіях

інформації,

ксерокопіювання,

підготовці

електронних

засобів

навчання;
– редакційно-видавнича діяльність (реклама та забезпечення закладів
П(ПТ)О навчальною літературою; видання наукової, освітньої навчальної,
довідкової та інших видів літературних видань з метою забезпечення
освітнього процесу і науково-дослідної роботи; виконання окремих елементів
редакційно-видавничого циклу: редагування, виготовлення оригінал-макетів
видань).
Інтегративна діяльність НПЦІШТ та ЦРПК в рамках ОВК, з одного
боку, сприяє підвищенню рівня економічного розвитку, освіти, здоров'я,
культури населення області, з іншого – зростанню соціально-економічної
активності населення, створенню нових робочих місць, збільшенню
можливостей для професійної підготовки та підвищення кваліфікації
працівників, що призводить до поліпшення якості життя населення регіону,
зростанню продуктивності його праці за рахунок розширених можливостей
інвестування в людський капітал та використання сучасних технологій.
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4. Інтегративні форми управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах освітньо-виробничого кластера

Управління професійною підготовкою в умовах ОВК є складним
динамічним процесом, який здійснюється в соціальній реальності, має чітко
визначений

практикоорієнтований

суб’єкт-суб’єктний

характер

із

врахуванням внутрішніх та зовнішніх зв’язків ОВК, функціональних
можливостей всіх учасників кластерного об’єднання, цілей, завдань,
принципів, функцій та механізмів реалізації мети професійної підготовки і
спрямований на взаємодію учасників освітнього й виробничого процесів під
час формування комплексу компетентностей майбутніх фахівців, необхідних
для успішного виконання виробничих завдань.
Особливостями управління в умовах ОВК слід вважати орієнтацію на
кінцевий результат; можливість швидкого й адекватного реагування на вплив
зовнішніх

і

внутрішніх

факторів;

зацікавленість

кожного

учасника

кластерного об’єднання у підвищенні ефективності як своєї роботи, так і
спільного продукту діяльності; впровадження моніторингу якості всіх
процесів, що забезпечують необхідний рівень професійної підготовки
майбутніх фахівців.
Модель управління професійної підготовкою майбутніх фахівців в
умовах ОВК

представляє

керовану

відбувається

в

концептуально-цільового,

рамках

організаційно-технологічного,
спрямована

на

формування

взаємодію

його

учасників,

функціонального,

результативно-рефлексивного
комплексу

яка

затребуваних

модулів

та

виробництвом

компетентностей (рис. 4).
Концептуально-цільовий модуль розкривається трьома складовими:
потребами здобувачів освіти, вимогами соціальних партнерів, запитами
суспільства й включає визначення мети та принципи управління в умовах
ОВК.

Реалізація

цього

модулю

обґрунтовується

сутнісними

характеристиками запитів, потреб та замовлень усіх учасників освітнього
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процесу, що передбачає відповідність освітніх програм запитам соціальних
партнерів та суспільства, активну учать здобувачів освіти, представників
підприємств та громадськості в процесі управління якістю професійної
підготовки.

Рисунок 4. Модель управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах кластера
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Надзвичайно актуальними для ефективності управління професійною
підготовкою майбутніх фахівців у нових соціально-економічних умовах є
забезпечення комфортного освітнього середовища; відповідне матеріальнотехнічне забезпечення; налагодження взаємодії закладів освіти з науковими
установами,

підприємствами

й

організаціями-замовниками

робітничих

кадрів, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування; створення
регіональних програм розвитку професійної підготовки кадрів та ін.
З огляду на це, метою управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах ОВК визначено підвищення кості професійної підготовки
майбутніх фахівців й задоволення потреб регіональної економіки в
висококваліфікованих робітниках, здатних ефективно працювати в сучасних
економічних умовах.
Досягнення

задекларованої

мети

забезпечується

дотриманням

основних принципів управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців на засадах кластерного підходу, що повинні враховувати вплив
зовнішнього середовища, глобалізацію економіки та науково-технічної
діяльності, пріоритети та цілі розвитку усіх учасників кластерної взаємодії, а
саме: системності, колаборації, узгодженості, балансування інтересів,
динамічності, інноваційної спрямованості тощо.
Принцип системності визначає правила побудови і комбінації
структурних елементів управління; закладає базу для законів його
функціонування; передбачає формування певних зв’язків і відносин між
складовими

управлінського

процесу

із

залученням

матеріальних,

інтелектуальних кластерних ресурсів, що забезпечують зв’язок освітньої і
виробничої складових професійної підготовки майбутніх фахівців. Задля
забезпечення результативності професійної підготовки в умовах ОВК
використовується принцип колаборації, в основу якого покладено взаємодію
усіх суб’єктів діяльності, спрямовану на досягнення загальних цілей, що є
важливим етапом реалізації загальної мети. Сутнісні аспекти цього поняття
та

управління

процесами,

що

відбуваються

під

час

колаборації,
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розглядаються як співпраця і взаємодія представників різних організацій та
соціальних груп. Серед інструментів кластерної колаборації відзначимо:
програми

соціального

партнерства,

розвитку

персоналу,

соціальних

інвестицій, розвитку територій, відповідального споживання, стратегічні
альянси та ін. Принцип узгодженості означає, що формування, прийняття та
реалізація управлінських рішень здійснюється у взаємодії з органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами
інноваційно-освітньої

діяльності,

підприємствами

й

установами,

громадськими організаціями – учасниками ОВК. Принцип балансування
інтересів дозволяє виявляти баланс інтересів учасників ОВК, а результати
аналізу використовувати для фокусування ресурсів і сил на стратегічно
важливих
можливість

напрямах
швидкого,

управління.

Принцип

своєчасного

динамічності

реагування

системи

передбачає
професійної

підготовки фахівців на будь-які зміни у технологічному процесі виробництва,
на вимоги соціальних партнерів та потреби ринку праці, на запити здобувачів
освіти тощо. Принцип інноваційної спрямованості покликаний забезпечити
визначення пріоритетів розвитку та врахування специфічних особливостей
інноваційної діяльності учасників ОВК, а також основних етапів дослідноекспериментальної діяльності.
Функціональний

модуль

моделі

відображає

окрім

традиційних

(планування, організація, стимулювання, контроль), інноваційні управлінські
функції професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК, які
об’єднуються між собою процесами комунікації та прийняття управлінських
рішень й передбачать виконання певних управлінських дій. Так, координуюча
функція спрямована на узгоджену взаємодію соціальної інфраструктури,
виробництва з урахуванням специфіки регіону та інтересів суб’єктів
освітнього процесу, а також передбачає перехід від традиційних форм
управління на рівень самоуправління; прогностична функція обумовлює
оновлення

форм

управління

відповідно

до

соціального

замовлення

суспільства шляхом спільного вирішення освітніх і виробничих завдань, що
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сприяє випереджальній практиці впровадження новітніх форм, методів,
інноваційних педагогічних і виробничих технологій, спрямованих на
підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, формування
конкурентоспроможної особистості, готової постійно вдосконалювати набуті
компетентності; забезпечує орієнтацію процесу підвищення кваліфікації
фахівців, виходячи з виробничих потреб підприємств регіону; консолідуюча
функція спрямована на об’єднання учасників ОВК в єдину систему із
збереженням своєї цілісності як самостійної організації; орієнтує соціальних
партнерів на загальні цінності і інтереси; інформаційна функція забезпечує
освіту і виробництво новими високоякісними знаннями для своєчасної
модернізації економіки і підприємств, а також підвищення кваліфікації
робітничих і педагогічних кадрів; реорганізуюча функція передбачає
коригування

і

оновлення

процесу

управління,

враховуючи

вимоги

суспільства, ринкової економіки, освіти і науки; особистісне і професійне
становлення

майбутніх

фахівців,

формування

в

них

комплексу

компетентностей, необхідних для подальшої освіти, працевлаштування,
досягнення індивідуальних інтересів і професійного зростання; створення
системи професійної підготовки, сумісної з європейською.
У функціональному модулі конкретизовано завдання, що визначають
зміст спільної діяльності робітників підприємств, педагогічних працівників,
здобувачів освіти, представників наукової спільноти в процесі управління
професійною підготовкою майбутніх фахівців в умовах ОВК:
− розподіл повноважень між учасниками кластерної структури;
− оновлення змісту і структури професійної підготовки в умовах ОВК
відповідно до вимог ринку праці;
− відбір та використання новітніх форм, методів, засобів та інноваційних
технологій організації освітнього процесу, адекватних умовам майбутньої
професійної діяльності;
− формування досвіду вирішення виробничих завдань, необхідного для
формування комплексу затребуваних компетентностей майбутніх фахівців.
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Виконання даних завдань потребує визначення спеціального механізму
їхньої реалізації за напрямами діяльності, зокрема соціального, освітньоінноваційного,

економічного,

професійного,

що

вирішуються

в

організаційно-технологічному модулі, представленому структурою ОВК, до
складу якого входять спеціалізовані приміщення: кабінети, лабораторії,
навчально-професійні майстерні, виробнича база підприємств-учасників ОВК
для проходження здобувачами освіти виробничого навчання та практики,
стажування й підвищення кваліфікації. Результатом інтеграції органів
виконавчої влади, наукових установ, об’єднань роботодавців, громадських
організацій,

підприємств

регіону

і

закладів

професійної

освіти

є

диверсифікація та розвиток інноваційної інфраструктури, створеної для
забезпечення умов ефективної взаємодії учасників ОВК, реалізації спільних
проектів та ініціатив щодо розвитку професійної компетентності майбутніх
фахівців. Особливо відзначимо, що учасники ОВК постійно взаємодіють із
зовнішнім середовищем за допомогою інформаційних і матеріальних потоків,
враховуючи його чинники (державна політика у сфері освіти, пріоритетні
програми й проекти розвитку регіону, фінансове забезпечення системи
професійної підготовки, демографічна ситуація, політичні та соціокультурні
процеси) при формуванні стратегії управління професійною підготовкою в
умовах ОВК.
Слід зазначити, що в умовах ОВК відбувається оновлення форм
управління

шляхом

спільного

вирішення

освітніх,

економічних,

організаційно-управлінських функцій, що сприяє отриманню максимального
результату від кооперації ресурсів і спеціалізації учасників (табл.2).
Відзначимо, що такий підхід відображає розподіл функцій в ОВК й
визначає систему управління як особливу організацію спеціалізованих
управлінських елементів, об'єднаних в єдине ціле і призначених для
вирішення завдань професійної підготовки майбутніх фахівців, що дозволяє
вирішити проблему необґрунтованості сфер дії органів управління.
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Таблиця 2
Розподіл функціональних обов’язків між координаційними
органами освітньо-виробничого кластера
Функціональні обов’язки

Аналіз ринку праці з метою визначення потреб у
кваліфікованих фахівцях, рівнів їх кваліфікації й
компетентності
Розроблення програм розвитку закладів професійної
освіти з урахуванням передових інноваційних практик
Розроблення професійних стандартів
Удосконалення переліку перспективних професій,
затребуваних виробництвом та умов ліцензування
освітньої діяльності
Створення освітніх стандартів професійної підготовки
на основі професійних стандартів та оновлення вже
існуючих
Формування обсягів регіонального замовлення на
підготовку кваліфікованих робітників
Здійснення практико-орієнтованої підготовки,
створення гнучких, мобільних цільових освітніх
програм
Впровадження в освітній процес інноваційних
виробничих і освітніх технологій професійної
підготовки майбутніх фахівців
Здійснення дослідно-експериментальної діяльності,
розвиток фундаментальних досліджень
Організація та проведення наукових, науковопрактичних та експертних заходів з метою обміну
результатами досліджень з учасниками кластера та
іншими зацікавленими суб’єктами
Проведення незалежного моніторингу якості
формування комплексу компетентностей майбутніх
фахівців з використанням сучасного інструментарію
Забезпечення професійного розвитку педагогічних
працівників (стажування, покращення умов праці,
матеріальне стимулювання підвищення кваліфікації)
Створення належних умов для проходження виробничої
практики, адаптації та закріплення випускників на
робочих місцях, забезпечення їх кар’єрного зростання
Здійснення експертного оцінювання освітніх програм
професійної підготовки відповідно до вимог сучасного
виробництва

Науково- Галузевий Теритоосвітній
КО
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КО
+
+
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+

+

+
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+
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+
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+
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Результативно-рефлексивний модуль обумовлює якісні зміни всіх
суб’єктів управління професійною підготовкою майбутніх фахівців в умовах
ОВК, зокрема:
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−

для органів влади – ефективне виконання регіональних програм,

спрямованих на економічне зростання; розвиток регіональних ефективно
діючих освітніх структур;
−

для підприємств – якісне кадрове забезпечення виробництва, зниження

власних витрат у зв'язку з професійною підготовкою персоналу;
−

для закладів П(ПТ)О – здійснення ефективної освітньої діяльності з

використанням інноваційних педагогічних та виробничих технологій,
спрямованої на формування професійної компетентності майбутніх фахівців
відповідно до потреб замовників кадрів;
−

для громадськості – зниження соціально-економічної напруги в

суспільстві, зростання активної життєвої позиції громадян.

5. Зарубіжний досвід функціонування освітньо-виробничих кластерів

Вирішення проблеми якісної професійної підготовки майбутніх
фахівців на основі кластерного підходу потребує аналізу відповідного
досвіду, накопиченого за часи багатолітньої практики. Світова практика
доводить,

що

процес

формування

затребуваних

ринком

праці

компетентностей стає значно результативніше за умови об’єднання інтересів
зацікавлених сторін в рамках освітньо-виробничих кластерних структур,
продуктивне функціонування яких забезпечується застосуванням механізмів
постійного оновлення змісту освіти, інтеграції навчання і виробництва,
впровадженням нових форм взаємодії між освітніми установами та
соціальними партнерами. Названий підхід передбачає активну співпрацю
влади, науки і бізнесу, тобто урахування принципу «потрійної спіралі»
(Triple Helix), обов’язкову взаємодію між суб’єктами освітнього процесу,
інтеграцію потреб виробництва і освітніх програм, реалізацію цільової
підготовки фахівців необхідного рівня кваліфікації [2].
Відповідно до особливостей функціонування кластерних структур,
рівня зв’язків і конкуренції з іншими кластерами, розвитку інновацій,
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наявності фірм-лідерів, присутності прямих іноземних інвестицій професійна
підготовка майбутніх фахівців в умовах кластерів північноамериканської,
західноєвропейської й азіатської груп кластерного розвитку має певні
відмінності. Так, в кластерах північноамериканської групи майбутніх
фахівців

орієнтують

на

високий

рівень

конкуренції

між

фірмами

(кампаніями), що розглядається як фактор їх розвитку; кластерний підхід
дозволяє сформувати мобільність висококваліфікованої робочої сили,
посилити її підприємницьку активність. Безпосередній вплив на освітній
процес має посилення уваги галузевих експертів до вирішення низки задач,
таких як: уможливлення більш ефективного використання мережевих
ресурсів; розширення доступу до необхідного фінансування; усунення
митних перешкод; розвиток плідної міжнародної співпраці з бізнесструктурами; підвищення закладами освіти якісного рівня освітніх послуг,
підготовки майбутніх фахівців до успішної інтеграції в бізнес. Держава
активно

бере

участь

в

регулюванні

освітнього

процесу,

допомога

здійснюється на всіх рівнях влади – федеральному, регіональному й
муніципальному. У Канаді, наприклад, реалізація конкретних кластерних
ініціатив делегується адміністраціям провінцій і муніципалітетів, що
передбачає фінансування наукових розробок, реалізацію освітніх програм,
залучення додаткових інвестиції та виявлення супутніх послуг. Суттєва
фінансова підтримка держави активізує здійснення в освітніх установах
науково-дослідницької,

дослідно-експериментальної

роботи.

Підтвердженням цьому є Массачусетский університет, де відсотковий
показник

інвестицій

на

науково-дослідні

й

дослідно-конструкторські

розробки (НДДКР, R&D – Research & Development) від ВВП Сполучених
Штатів вищій за названий показник по країні в цілому . Його структура
охоплює мережу закладів освіти різного рівня, зокрема Гарвардський
університет США, Массачусетський технологічний інститут, дослідницькі
лабораторії, високотехнологічні компанії, інноваційні фірми, асоціації, сотні
тисяч робочих міст. Массачусетс є осередком утворення освітніх стандартів й
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традиційно залишається законодавцем їх удосконалення. Кластер надає
освітні послуги, забезпечує економіку держави висококваліфікованими
випускниками, впроваджує дослідницькі розробки, комерціалізує патенти,
здійснює ліцензування, трансфер технологій тощо. Визначальними рисами
професійної підготовки майбутніх фахівців у кластерних структурах
північноамериканської групи є зорієнтованість здобувачів освіти на високий
рівень

глобальної

активності

й

конкуренції,

мобільності.

формування

Слід

в

відзначити,

них
що

підприємницької
наукові

розробки

фінансуються на кошти приватних осіб (компаній, фірм, підприємств), а
освітня політика формується ринковим попитом. Високий рівень культури
співпраці, зокрема спільна діяльність здобувачів освіти і викладачів
(організація семінарів, проектна діяльність, обмін даними тощо), вільний
доступ до інфраструктури й інформаційних ресурсів є візитною карткою
кластера. Отже, визначальними рисами професійної підготовки майбутніх
фахівців

у

кластерних

структурах

північноамериканської

групи

є

зорієнтованість здобувачів освіти на високий рівень глобальної конкуренції,
формування в них підприємницької активності й мобільності. Навіть
взаємодія

між

учасниками

кластера,

зокрема

бізнесом,

державою,

розглядається скоріше як суперництво, аніж партнерство.
Професійна підготовка майбутніх фахівців у кластерних структурах
західноєвропейської групи здійснюється за умов потужної державної
підтримки. У Франції, наприклад, професійна підготовка майбутніх фахівців
передбачає співпрацю із високотехнологічними підприємствами, участь в
освітньому

процесі

національних

центрів

наукових

досліджень,

університетських лабораторій [1]. Активна співпраця освітнього й наукового
сектора, залучення приватних промислових компаній уможливлює швидке
оновлення змісту освітніх програм інформацією щодо новітніх технологій,
сучасних тенденцій розвитку виробництва. Прикладом реалізації кластерного
підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців є кластер технічного
текстилю північного регіону Франції (Пікардія) Up-Tex департаменту Нор-
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Па-де-Кале (Nord-Pas-de-Calais) – асоціація виробничих компаній (як
французьких, так і транснаціональних), університетів, текстильних малих і
середніх підприємств, дослідницьких центрів та центрів технологічного
трансферу, постачальників і споживачів технічного текстилю. Посилена
увага до освітнього сектора у кластерних структурах зумовлює високий
рівень інновацій. Яскравим прикладом цього є діяльність Освітнього
кластера Південно-Східної Фінляндії (Ecsef – Educational Cluster of South-East
Finland), що об'єднує організації, зацікавлені у розвитку міжнародних
ділових відносин в галузі освіти. Освітня діяльність названого кластера
характеризується як гнучка, мобільна й різнопланова, що охоплює широке
коло галузей, зокрема: експорт знань і технологій; розвиток науковотехнічного співробітництва з міжнародними партнерами; створення освітніх
програм додаткової професійної освіти; впровадження в освітні процеси
якісно нових форм навчання, сучасних технологій; проведення тематичних
семінарів для фахівців; організація проектно-орієнтованих курсів, в яких
групи здобувачів освіти різних напрямів вирішують певні творчі і
дослідницькі завдання, самостійно шукають рішення визначених проблем.
Кластер об’єднує підприємства та освітні організації, здатні надати повний
спектр послуг з розвитку кадрового потенціалу партнерів, зацікавлених в
науково-технологічному співробітництві.
Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців у кластерних
структурах

західноєвропейської

групи

здійснюється

з

урахуванням

невеликих розмірів ринків збуту, обмеженості національних природних
ресурсів, однобокості галузевих структур промисловості. Перелічені фактори
впливу корегуються потужною державною політикою. Висока ступінь
делегування функцій господарського значення центральним державним
органам пояснюється історично сформованим позитивним ставленням
суспільства до влади. Управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців у кластерних структурах західноєвропейської групи здійснюється з
урахуванням невеликих розмірів ринків збуту, обмеженості національних
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природних ресурсів, однобокості галузевих структур промисловості, що
корегуються потужною державною політикою. Структурні елементи моделі
державно-приватного

партнерства

«держава

–

промисловий

бізнес»

функціонують у тісному зв’язку, що дозволяє владі будувати конструктивний
діалог з бізнесом без широкого проникнення в структури приватних
промислових фірм. Безумовний авторитет держави серед представників
бізнесу уможливлює впровадження й опрацювання нових ідей щодо
управління освітніми процесами, заснованими на кластерному підході.
Кластерний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців в
азіатській групі передбачає урахування тривалої стагнації політичного й
економічного розвитку, відносну ізольованість від світових ринків. Мала
ємність

національного

ринку,

обмеження

на

розвиток

доволі

диверсифікованої галузевої структури пояснюють необхідність активного й
цілеспрямованого втручання державних органів в економічні процеси з
метою

їх

захисту

від

небезпечної

конкуренції

з

іноземними

товаровиробниками, надання допомоги в експансії на зовнішньому ринку
щодо ефективної реалізації програм кластерізації економіки. У процесі
підготовки

майбутніх

фахівців

враховується

модель

безперервного

вдосконалення виробничих процесів та якості продукції, відома також під
назвою циклу Шухарта-Демінга (PDCA – Plan (планування); Do (реалізація);
Check (перевірка); Action (дія) [17]. Управління якістю розглядається як
процес, що проходить у три етапи, зокрема: розробка специфікації
(визначення технічних умов виробництва; особливості системи, продукції,
послуг; вимоги, пристрої, завдання, допуски тощо); виготовлення продукції
та її перевірка (контроль) на відповідність стандартам. Майбутніх фахівців
орієнтують не на виправлення помилок, дефектів, браку тощо, а на їх
запобігання. Відповідно, якість, як невід’ємний елемент виробничого
процесу, вбудована в його структуру. Освітні установи, зокрема в Японії,
розглядаються як ключовий ресурс для розвитку інновацій. Уряд країни
прикладає зусилля для перетворення освітніх установ на дослідницькі центри
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–

двигуни

економічних

інновацій

та

конкурентоспроможності,

функціонування яких спрямоване на задоволення потреб суспільства. Відхід
від стратегії «наздоганяючого розвитку» до «розвитку фундаментальних
наук» дозволив вивести професійну підготовку фахівців на якісно новий
рівень: створюються офіси ліцензування технологій, венчурні бізнесінкубатори, спільні галузеві дослідні центри; суттєва увага приділяється
розвитку

стартапів;

активно

налагоджуються

стосунки

із

бізнес-

середовищем [8]. З успішних прикладів професійної підготовки майбутніх
фахівців в умовах кластерної структури можна виділити Техноцентр
Кітакюсю в префектурі Фукуока. Освітня діяльність названого утворення
поєднує

в собі співпрацю з підприємствами, приватним

сектором,

корпоративними структурами (кейрецу), що часто закриті від зовнішнього
впливу для збереження комерційних таємниць і власної індивідуальності.
Налагоджена співпраця із місцевою владою, а також партнерство з
корейськими компаніями та науковими парками.
На сьогоднішній час, відома своїми віковими традиціями Індія,
впевнено тримає лідерство серед країн, що успішно впроваджують політику
професійної підготовки майбутніх фахівців на основі кластерного підходу,
ініційовану урядом Індії з 2005 року [12]. Кластерний підхід передбачає
урахування у змісті професійної підготовки змін, що впливають на
функціонування кластерних структур країни, і здійснюються за трьома
напрямами, а саме: модернізація процесу виробничих систем, оновлення
продукту та функціональне оновлення. Модернізація процесу виробничих
систем передбачає оновлення виробничого обладнання, скорочення часу на
виготовлення продукції та на її доставку, підвищення кваліфікаційного рівня
робітників, впровадження нових організаційних підходів, використання
інформаційно-комунікаційних технологій. До пріоритетних заходів також
відноситься підвищення якості продукції, розширення її асортименту,
використання нових тканин і сировини, зокрема традиційно акцент робиться
на бавовняному текстилі і поліефірі.
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Вбудований у зміст навчальних планів ремісничий компонент
уможливлює співпрацю студентів інституту, ремісників і ткачів із різних
куточків Індії. Така кластерна ініціатива сприяє укріпленню зв’язків між
поколіннями, збереженню національних традицій, посиленню інтересу до
народного колориту, розширенню ремісничої бази знань й спрямуванню
творчого потенціалу митців на більш ринкові та прибуткові підприємства.
Окрім класичних форм оцінювання навчальних досягнень здобувачів
освіти в інституті практикується нетрадиційний підхід до визначення рівня
теоретичних знань, практичних умінь і навичок майбутніх фахівців. Зокрема
наукові роботи, проекти, презентації студентів можуть бути оцінені
інтерактивними журі. Практикуються усні екзамени, так звані viva voce, як
остаточна оцінка засвоєної інформації.
Для посилення мотивації майбутніх фахівців до оволодіння професією
у рамках освітньої програми організовуються виїзні майстерні. Проживання
у кемпінгах, спілкування з місцевими жителями, засвоєння елементів
командної роботи, координованої фасилітаторами, соціалізують підлітків,
формують у них навички планування, уміння аналізувати, забезпечують
якісний навчальний досвід.
Отже, специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців у
кластерних структурах азіатської групи визначають стійкі традиції східних
феодальних державних утворень. Активна підтримка кластерних ініціатив
державою, безпосередня участь в формуванню змісту і структури освітнього
процесу дозволяє задовольняти запит сучасного ринку праці на фахівців як з
високим, так і з низьким кваліфікаційним рівнем.
Узагальнення досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців на
основі кластерного підходу в країнах зарубіжжя дозволило виокремити такі
тенденції в освітньому процесі: реалізація пріоритетів розумного, стійкого і
всеосяжного зростання суспільства; освітні установи стають активними
учасниками економічних процесів і все активніше переходять від моделі
«сейфу знань» до моделі «провайдеру компетентностей»; посилюється
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інноваційна спрямованість освіти, змінюється її роль, місце та основні
суспільні функції; освітній процес стає більш зорієнтованим на парадигму
раціональної і збалансованої співпраці між учасниками кластерних структур,
поширення

ідей

постфордизму,

консалтингових

форм

діяльності,

аутсорсингу, трансферу технологій. Комплексна підтримка професійної
підготовки майбутніх фахівців в країнах зарубіжжя регулюється чисельними
регіональними, муніципальними й національними програмами кластерного
розвитку. Враховуються концептуальні положення теорій «штандорта»,
просторової економічної рівноваги,

«потрійної спіралі»,

«блакитного

океану», конкурентної співпраці, комплементарної стратегії, що дозволяє
зрозуміти необхідність синергії влади, освіти і бізнесу для зміцнення
конкурентоспроможності

держави.

З’ясовано,

що

зміст

професійної

підготовки майбутніх фахівців добирається з урахуванням глобальних
тенденції

макроекономічного

рівня,

таких

як:

динаміка

інновацій;

використання комп’ютерної техніки й інтернет-зв’язків для управління
спектром соціальних функцій; зорієнтованість виробників на мобільні
додатки; вплив соціальних мереж; персоналізації продуктів і послуг; зміни у
геоекономічній динаміці ринків; конвергенції продуктів, пристроїв і послуг;
скорочення життєвого циклу продукції та ін.
Позитивний досвід економічно розвинутих країн щодо професійної
підготовки майбутніх фахівців на основі кластерного підходу може бути
корисним для удосконалення системи професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери послуг в умовах ОВК регіону.
Висновки

Визначено, що створення і розвиток ОВК потребує необхідного рівня
економічного

потенціалу;

людського

капіталу;

природних

ресурсів;

інноваційної, науково-дослідної, інформаційно-комунікаційної та освітньої
діяльності регіону, зокрема врахування сукупності соціально-педагогічних
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передумов

проектування

ОВК:

ініціативи;

наявності

інноваційної

інфраструктури; готовності потенційних учасників до кооперації; ефективної
інформаційної взаємодії; високого рівня кадрового потенціалу.
ОВК розглянуто як багатофункціональну структуру, що виконує
координуючу, прогностичну, консолідуючу, інформаційну, реорганізуючу
функції.
Освітньо-виробничий

кластер

визначено

як

комплекс

взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих об’єктів (наукові установи, органи
виконавчої влади, підприємства різних форм власності, закладів освіти,
громадські організації), дії яких спрямовані на впровадження результатів
інтелектуальної діяльності в практику роботи підприємств та організацій
реального

сектора

економіки,

спрямовані

на

підвищення

конкурентоспроможності регіонального виробництва й створення умов для
розширеної

диверсифікації,

а

також

підготовки

та

випуску

висококваліфікованих фахівців і їх успішного працевлаштування.
Розроблено алгоритм створення ОВК, що складається з семи етапів:
дослідження економічних, організаційних й ресурсних передумов створення
ОВК,

визначення

цілей

та

завдань

ОВК,

визначення

принципів

функціонування ОВК, виявлення потенційних учасників ОВК, формування
Коородинаційної

ради

кластерної

структури,

розроблення

Концепції

функціонування ОВК, розроблення моделі ОВК.
Для практичної реалізації функцій управління спеціально створено
постійно

діючі

Координаційні

органи

(галузевий,

науково-освітній,

територіальний), які формують структурно-організаційний склад системи
управління професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК й
виконують

комунікативну

та

контролюючу

функції:

здійснюють

адміністрування дій учасників ОВК, відповідно до їхнього функціонального
спрямування, поточний контроль діяльності тощо.
Інноваційна структура ОВК представлена сукупністю закладів П(ПТ)О,
науково-дослідних установ, основних потенційних роботодавців, органів
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влади, громадських організацій, результатом діяльності яких є кластер
експериментальних досліджень та освітньо-виробничі кластери за галузевим
та територіальним спрямуванням. Формування професійної компетентності
майбутніх фахівців швейної галузі здійснюється на базі Центру розвитку
професійної компетентності та Навчально-практичному центрі інноваційних
швейних технологій, головним завданням яких визначено забезпечення
науково-методичного супроводу експериментальної роботи з формування
трудового потенціалу регіону та здійсненні зв’язків між підприємствамизамовниками кадрів для прискорення передачі інформацій з новітніх
прогресивних технологій

і впровадження

їх в освітній процес

та

виробництво.
Представлено модель управління професійної підготовкою майбутніх
фахівців в умовах ОВК, що представляє керовану взаємодію його учасників,
яка відбувається в рамках концептуально-цільового, функціонального,
організаційно-технологічного,
спрямована

на

формування

результативно-рефлексивного
комплексу

затребуваних

модулів

та

виробництвом

компетентностей. Концептуально-цільовий модуль розкривається трьома
складовими: потребами здобувачів освіти, вимогами соціальних партнерів,
запитами суспільства й включає визначення мети та принципи (системності,
колаборації,

узгодженості,

балансування

інтересів,

динамічності,

інноваційної спрямованості) управління в умовах ОВК. Функціональний
модуль відображає традиційні (планування, організація, стимулювання,
контроль)

й

інноваційні

(координуюча

,прогностична,

консолідуюча,

інформаційна, реорганізуюча) управлінські функції професійної підготовки
майбутніх фахівців в умовах ОВК, які об’єднуються між собою процесами
комунікації

та

прийняття

управлінських

рішень.

В

організаційно-

технологічному модулі, представленому структурою ОВК реалізуються
спільні проекти та ініціативи щодо розвитку професійної компетентності
майбутніх фахівців. Результативно-рефлексивний модуль обумовлює якісні
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зміни всіх суб’єктів управління професійною підготовкою майбутніх
фахівців в умовах ОВК.
Отже, представлена модель управління професійною підготовкою
майбутніх

фахівців

в

умовах

ОВК

сприяє

усуненню

значних

невідповідностей між потребами економіки і системою професійної освіти й
сприяє

ефективному

розподілу

ресурсів

(матеріальних,

фінансових,

трудових, інформаційних) та їх раціональному використанню; підвищенню
контролю

за

відповідними

аспектами

управління;

забезпеченню

регіонального ринку праці висококваліфікованими фахівцями, які мають
високий загальноосвітній рівень, багатопрофільну професійну підготовку,
спроможних швидко адаптуватися до структурних змін в економіці.
Узагальнення зарубіжного досвіду функціонування освітньо-виробничих
кластерів дозволило визначити, що комплексна підтримка професійної
підготовки майбутніх фахівців в провідних країнах світку регулюється
чисельними регіональними, муніципальними й національними програмами
кластерного розвитку. З’ясовано, що зміст професійної підготовки майбутніх
фахівців

добирається

з

урахуванням

глобальних

тенденції

макроекономічного рівня, таких як: динаміка інновацій; використання
комп’ютерної

техніки

й

інтернет-зв’язків

для

управління

спектром

соціальних функцій; зорієнтованість виробників на мобільні додатки; вплив
соціальних мереж; персоналізації продуктів і послуг; зміни у геоекономічній
динаміці ринків; конвергенції продуктів, пристроїв і послуг; скорочення
життєвого циклу продукції; зростання попиту на низьковуглецеву продукцію.
Позитивний досвід економічно розвинутих країн щодо професійної
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг на основі кластерного підходу
може бути корисним для удосконалення системи професійної підготовки
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК регіону.
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Додатки
Додаток А
АНКЕТА ДЛЯ КЕРІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ-ЗАМОВНИКІВ КАДРІВ
(https://forms.gle/jyewZ2hWNzumt41J7)

1. Ваша посада
2. Спеціальність (професія) за дипломом
3. Стаж роботи на займаній посаді:
□ до 5 років
□ від 5 до 10 років
□ понад 10 років
4. Загальний стаж роботи:
□ до 5 років
□ від 5 до 10 років
□ понад 10 років
5. Назва Вашого підприємства (повністю)
6. Адреса підприємства (юридична)
7. Організаційно-правова форма господарювання:
□ Приватне підприємство
□ Державне підприємство
□ Комунальне підприємство
□ Акціонерне товариство
□ Товариство з обмеженою відповідальністю
□ Підприємець-фізична особа
□ Інше:
8. Скільки років існує Ваше підприємство:
□ до 5 років
□ від 5 до 10 років
□ понад 10 років
9. Спеціалізація діяльності Вашого підприємства (позначте всі можливі
варіанти або укажіть власний напрям діяльності):
□ виготовлення швейних виробів (верхній одяг, повсякденний одяг,
головні убори, натільна білизна, постільна і столова білизна)
□ виготовлення спеціального одягу (виробничий одяг, медичний одяг,
корпоративний одяг)
□ виготовлення трикотажних виробів
□ виготовлення шкіряних виробів
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□ ремонт швейних виробів
□ ремонт трикотажних виробів
□ ремонт шкіряних виробів
□ Інше:
10. Як, на Ваш погляд, можна охарактеризувати Ваше підприємство:
□ неприбуткове
□ дрібнотоварне, з низьким обертом продукції
□ із технічно застарілим обладнанням
□ конкурентоспроможне на сучасному ринку праці
11. Укажіть будь-ласка кількість швейного обладнання, яке використовується
на Вашому підприємстві:
- з терміном експлуатації до 5 років
- з терміном експлуатації від 5 до 10 років
- з терміном експлуатації понад 10 років
12. Які марки швейного обладнання використовуються на Вашому
підприємстві (позначте всі можливі варіанти або укажіть іншу марку):
□ Brother
□ Jack
□ Janome
□ Juki
□ Minerva Protex
□ Shunfa
□ Siruba
□ Typical
□ Інше:
13. Яка система (-ми) автоматизованого проектування використовується на
Вашому підприємстві (позначте всі можливі варіанти або укажіть іншу
систему):
□ ASSYST
□ Juvili
□ INVENTEX
□ GERBER
□ LEKO
□ Інше:
14. Загальна чисельність працівників Вашого підприємства:
□ до 10 осіб
□ до 50 осіб
□ понад 250 осіб
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15. Яку кваліфікацію мають кваліфіковані робітники швейного профілю і яка
наразі потрібна для підприємства:
Працюють на даний
момент

Потрібні на підприємстві

Некваліфіковані

□

□

Швачка 1-2 розряду

□

□

Швачка 3 розряду

□

□

Швачка 4 розряду

□

□

Швачка 5 розряду

□

□

Швачка 6 розряду

□

□

Кравець 2-3 розряду

□

□

Кравець 4 розряду

□

□

Кравець 5 розряду

□

□

Кравець 6 розряду

□

□

Закрійник 4 розряду

□

□

Закрійник 5 розряду

□

□

Закрійник 6 розряду

□

□

Закрійник 7 розряду

□

□

16. На Вашу думку, чисельність кваліфікованих робітників швейного
профілю необхідно:
□ збільшити
□ зменшити
□ залишити без змін
17. Робітники з яких інтегрованих професій працюють на Вашому
підприємстві і яка інтеграція професій, на Вашу думку, є перспективною:
Працюють на даний
момент
□

Перспективна
інтеграція
□

Кравець. Закрійник

□

□

Швачка. Кравець. Закрійник

□

□

Закрійник. Модельєр

□

□

Швачка. Кравець
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Закрійник. Модельєр. стиліст

□

□

Швачка. Оператор швацького
устаткування

□

□

Кравець. Вишивальниця

□

□

Кравець. Вишивальниця.
Мережевниця

□

□

Кравець. Закрійник. «Квіткар»
(виготовлення декоративних виробів
з тканини та інших матеріалів)

□

□

Кравець. Закрійник. Декоратор
вітрин

□

□

18. З Вашого досвіду, яка інтеграція професій є актуальною на Вашому
підприємстві? (запропонуйте власний варіант)
19. Чи потребують кваліфіковані робітники швейного профілю Вашого
підприємства підвищення кваліфікації, професійної підготовки,
перепідготовки:
□ постійно
□ час від часу
□ не потребують взагалі
20. Які з нижченаведених тематик курсів, тренінгів, семінарів є актуальними
для фахівців Вашого підприємства (керівників, управлінців, кваліфікованих
робітників швейного профілю тощо) або запропонуйте власну тему:
□ перспективи розвитку швейного виробництва
□ використання у виробничому процесі прогресивних інноваційних
технологій виготовлення одягу
□ комплексне оцінювання технологічності тканин
□ нові технології конструювання в системі тривимірного проектування
ASSYST
□ безпека праці на швейному підприємстві
□ ознайомлення із сучаним швейним обладнанням
□ особливості створення виробничих колекцій одягу на малих
підприємствах швейної галузі
□ мотивація персоналу до ефективної праці
□ особливості просування продукції на ринок
□ Інше:
21. Які форми заохочення кваліфікованих робітників швейного профілю
використовуються на Вашому підприємстві для підвищення рівня їхньої
мотивації до ефективної праці
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22. Оцініть за 10-бальною шкалою ступінь реалізованості на Вашому
підприємстві перелічених заходів:
□
Оновлення виробничого обладнанням
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Застосування у виробничому процесі прогресивних інноваційних
технологій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Створення оптимальних умов праці
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Розширення (коригування) асортименту продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Залучення до вирішення проблем виробничої діяльності широкого кола
осіб для використання їх творчого потенціалу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Можливість передачі сторонній компанії частини діяльності, яка раніше
здійснювалася на базі Вашого підприємства (аутсорсинг)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Здійснення підготовки, перепідготовка, підвищення кваліфікації
персоналу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Взаємодія із іншими підприємствами галузі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Взаємодія із закладами професійної освіти швейного профілю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Наявність перспектив кар’єрного зростання працівників
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Урахування споживчих переваг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
□
Використання дешевої робочої сили
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23. Наскільки важливими є нижченаведені позиції в контексті умов
ефективного розвитку Вашого підприємства (оберіть один варіант відповіді у
кожному рядку):
Не важливо

Не дуже
важливо

Важливо

Критично
важливо

Позитивна мотивація робітників

□

□

Сучасне технічне обладнання

□

□
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Затребуваність виготовленої
продукції

□

□

Використання науково-технічних
досягнень в галузі, сучасних тенденцій
моди
Готовність до співпраці щодо
виготовлення замовлень
підприємства учнями училища на
базі навчального закладу
Професійна компетентність
робітників
Особисті якості робітників

24. Чи є у Вас коментар до одного чи декількох вищенаведених запитань
анкети?
25. Чи є у Вас зауваження щодо анкети (кількість запитань, складність)?
Дякуємо за співпрацю! Здоров’я, успіхів, високих виробничих
показників!
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Додаток Б
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧИЙ КЛАСТЕР
_________________________________РЕГІОНУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Регіональний освітньо-виробничий кластер (надалі – Кластер) є
добровільним

об'єднанням

органів

влади,

підприємств

різних форм

власності, громадських організацій, навчальних закладів на принципах
спільності інтересів, що створюється для здійснення ефективної наукової,
освітньої та організаційно-підприємницької діяльності регіону.
1.2. Кластер здійснює свою діяльність за принципами рівноправності та
паритетності всіх учасників, конструктивного діалогу, добровільності вибору
форм співробітництва, взаємного інформування і виконання взятих на себе
зобов'язань відповідно до укладених договорів між учасниками Кластеру.
1.3. Кластер самостійного балансу, печаток із своїм найменуванням, а
також рахунків в банківських установах не має.
1.4. Кластер у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про
інноваційну

діяльність»,

Положенням

виробничого

процесу

професійно-технічних

у

про

організацію
навчальних

навчальнозакладах,

нормативними та розпорядчими документами Департаменту освіти і науки
ЗОДА, Запорізької федерації роботодавців, цим Положенням, а також
рішеннями Координаційної ради Кластера.
1.5. Учасники кластеру зберігають свою самостійність.
1.6. Кластер створюється на невизначений строк.
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛАСТЕРА

2.1. Мета

Кластеру

полягає

у

задоволенні

ринку

праці

____________________________регіону в висококваліфікованих робітниках
та спеціалістах відповідного рівня кваліфікації, здатних відповідально
працювати та навчатися в умовах постійних змін в техніці, технологіях
виробництва, готових до постійного професійного зростання, соціальної та
професійної мобільності.
2.2. Завданнями Кластера є:
2.2.1. забезпечення інтеграції органів влади, виробництва та освіти
шляхом вільного обміну інформацією і різноманітними технологіями,
знаннями, кваліфікованою робочою силою серед учасників Кластеру,
практичної підготовки робітників у контексті реального підприємства,
ринкової

економіки

та

нових

технологій;

трансферу

результатів

експериментальної діяльності;
2.2.2. розроблення галузевих рамок кваліфікацій, професійних та
освітніх стандартів професійно-технічної освіти на основі компетентнісного
підходу із затребуваних ринком праці робітничих професій;
2.2.3. вдосконалення

змісту

і

технологій

системи

неперервної

професійної освіти на основі впровадження інфокомунікаційних технологій,
своєчасного

корегування

освітніх

програм,

спільного

планування

соціальними партнерами напрямів підготовки робітничих кадрів;
2.2.4. проведення моніторингу, аналізу і прогнозування потреб у
кваліфікованих кадрах на ринку праці, створення електронної системи
взаємодії професійних навчальних закладів і роботодавців, а також
вдосконалення цільової підготовки кваліфікованих робітників;
2.2.5. централізоване
виробничих

підприємств

використання
для

організації

матеріально-технічної
виробничого

бази

навчання

проходження практики учнями професійно-технічних навчальних закладів;

та
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2.2.6. розроблення пропозицій щодо реформування та удосконалення
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
протягом усього періоду їх трудової діяльності.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРОМ
3.1. Стратегічне

керівництво

діяльністю

Кластера

забезпечує

колегіально створений орган - Координаційна рада.
3.2. Координаційна рада Кластера є постійно діючим експертноконсультативним органом громадського управління, до складу якої входить
по одному представнику з усіх учасників Кластера.
3.3. Координаційна рада створюється для реалізації основних напрямів
регіональної кластерної політики у сфері професійної освіти з використанням
ресурсів підприємств та організацій, членів Кластера.

4. МЕТА І ЗАВДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ КЛАСТЕРА

4.1. Метою

Координаційної

ради

є

забезпечення

стратегічного

керівництва діяльністю Кластера, розвиток системи відносин всередині
Кластера, що дозволяють використовувати ресурси його учасників.
4.2. Завданнями Координаційної ради є:
4.2.1 створення нормативно-правової бази діяльності Кластеру;
4.2.2 визначення стратегії розвитку Кластеру;
4.2.3 здійснення координації та стратегічного планування діяльності
учасників кластеру
4.2.4 розробка та затвердження планів і програм діяльності Кластеру;
4.2.5 організація

проведення

науково-практичних

конференцій,

симпозіумів, семінарів, різноманітних інформаційних та профорієнтаційних
заходів серед учасників Кластеру;
4.2.6 забезпечення взаємодії всіх учасників Кластеру.
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5. СТРУКТУРА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ КЛАСТЕРА

5.1. Координаційна рада Кластера складається з:
5.1.1. голови Координаційної ради Кластеру;
5.1.2. заступника голови Координаційної ради Кластеру;
5.1.3. секретаря Координаційної ради Кластеру;
5.1.4. представників учасників Кластеру
5.2. Координаційну рада Кластера очолює голова, який призначається
рішенням Координаційної ради.
5.3. Голова Координаційної ради Кластеру:
5.3.1 організовує роботу Координаційної ради;
5.3.2 визначає дату і тематику засідань Координаційної ради;
5.3.3. скликає і веде засідання Координаційної ради;
5.3.4 підписує (затверджує) протоколи засідань Координаційної ради, а
також інші документи Кластеру.
6. Організація діяльності Координаційної ради Кластера
6.1. Діяльність Координаційної ради здійснюється у форматі засідань,
які проводяться не рідше 1 разу на квартал.
6.2. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менше половини від загальної кількості її учасників.
6.3. Рішення

Координаційної

ради

приймаються

відкритим

голосуванням більшістю голосів від числа учасників, присутніх на засіданні і
оформляються протоколом. При рівності голосів правом вирішального
голосу володіє голова Координаційної ради.
6.4. Засідання Координаційної ради оформляється протоколом і
підписується головою та секретарем Координаційної ради.
6.5. У період відсутності голови Координаційної ради, або за його
дорученням, керівництво Координаційною радою здійснює його заступник.
6.6. Учасники Координаційної ради здійснюють свою діяльність на
громадських засадах, без відриву від основної діяльності.
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7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КЛАСТЕРА
7.1. Учасники Кластера мають право:
7.1.1 вносити на розгляд Координаційної ради пропозиції з питань, що
належать до її компетенції, брати участь у їх обговоренні;
7.1.2. брати участь у заходах, що проводяться в рамках Кластеру на
умовах, визначених Координаційною радою;
7.1.3. користуватися інформаційними ресурсами Кластеру, а також
іншими

результатами

його

діяльності

на

умовах,

визначених

Координаційною радою;
7.1.4. у будь-який момент вийти зі складу учасників Кластеру.
7.2. Учасники Кластера зобов'язані:
7.2.1. дотримуватися чинного законодавства, вимог цього Положення,
рішеннь, прийнятих Координаційною радою;
7.2.2. поважати інтереси інших учасників Кластеру;
7.2.3. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством,
цим Положенням та рішеннями, прийнятими Координаційною радою.
7.3. учасник Кластеру може бути виключений з нього Координаційною
радою у разі несумлінного виконування обов’язків, покладених на нього цим
Положенням або у разі перешкоди своїми діями (чи бездіяльністю)
досягненню мети Кластеру.

8. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРА
8.1. Заходи, що проводяться в рамках Кластеру, фінансуються з коштів
його учасників на добровільній основі.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО
ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесени за
рішенням загальних зборів членів Кластеру і набирають чинності з моменту
їх прийняття більшістю голосів.
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10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРА

10.1 Діяльність Кластеру може бути припинена на підставі рішення
загальних зборів всіх учасників Кластеру.
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Додаток В

УГОДА
ПРО СПІВПРАЦЮ У СКЛАДІ
ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ
З ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Ми, __________________________________________________ в особі
_______________________________ та підприємства _____________________
регіону,

з

метою

забезпечення

ринку

праці

висококваліфікованими

робітниками, підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону,
їхнього інноваційного потенціалу та економічного розвитку, напрацювання
сучасних принципів формування регіонального замовлення з урахуванням
реальних потреб підготовки кваліфікованих робітників, створення передумов
для посилення мобільності учнів, працевлаштування після закінчення
навчання домовились про здійснення спільної діяльності в рамках освітньовиробничого кластера (далі - Кластер).

1. Предмет діяльності та цілі кластеру
1.1 Учасники висловлюють свою згоду на створення освітньовиробничого кластеру.
1.2 Кластер не є юридичною особою.
1.3. Учасники Кластеру діють на підставі своїх Уставів, чинного
законодавства, нормативних документів, що стосуються діяльності даного
типу підприємств та організацій.
1.4. Кластер забезпечує:
– координацію спільної діяльності закладів освіти, підприємств,
організацій по реалізації Законів України «Про освіту», «Про професійну
(професійно-технічну) освіту»,
– формування єдиної інформаційно-технологічної інфраструктури,
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– ефективне

використання

матеріально-технічної

бази

учасників

Кластеру для забезпечення освітнього процесу,
– впровадження

системи

ступеневої

підготовки

фахівців

за

наскрізними навчальними планами і програмами,
– ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчальнолабораторної бази, соціальної інфраструктури,
– організацію

підвищення

кваліфікації

педагогічних

працівників

закладів освіти, працівників підприємств та організацій,
– спільне проведення науково-дослідних робіт, створення та реалізацію
перспективних проектів і програм в сфері освітньої діяльності, що
сприятимуть виконанню завдань Кластеру,
– розроблення навчально-методичного забезпечення тощо.

2. Управління Кластером
2.1. Вищим органом керівництва діяльністю Кластера є Координаційна
Рада, до складу якої входять представники закладів освіти, підприємств та
організацій, які входять до складу Кластеру.
2.2. Раду Кластеру очолює її Голова, якого обирають члени Ради зі
свого складу.
2.3. Кластер працює згідно з планами, затвердженими його Радою.

3. Зобов'язання сторін
3.1.Заклади освіти, що входять до складу Кластеру, зобов'язуються:
– готувати та направляти для роботи на підприємства Кластеру
випускників згідно з замовленням, здійснювати індивідуальну цільову
підготовку здобувачів освіти на замовлення підприємств, організацій
Кластеру під окремі робочі місця з урахуванням досягнень науки, техніки та
технологій, провідних прогресивних методик організації праці;
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– укладати

індивідуальні

цільові

Договори

щодо

навчання,

перепідготовки в закладах освіти зі здобувачами освіти та підприємствами,
організаціями Кластеру;
– запроваджувати навчання

робітників з

урахуванням

сучасних

виробничих та педагогічних технологій;
– здійснювати ліцензування з підготовки робітничих кадрів за новими
професіями відповідно до замовлень підприємств, організацій Кластеру;
– розробляти робочі освітні програми та навчальні плани на основі
Державних стандартів професійно-технічної освіти, визначати регіональний
компонент змісту професійної освіти з урахуванням впровадження на
підприємствах, організаціях Кластеру сучасної техніки, новітніх технологій;
– організовувати виробниче навчання на виробництві, виробничу
практику учнів, слухачів на виробничій базі підприємств, організацій
Кластеру;
– організовувати перепідготовку, підвищення кваліфікації робітничих
кадрів;
– забезпечувати належну якість професійної підготовки майбутніх
фахівців.
3.2. Підприємства, організації Кластеру зобов’язуються:
– надавати замовлення закладам освіти, що входять до складу
Кластеру, на підготовку, перепідготовку кваліфікованих робітників на
підставі договорів;
– сприяти укріпленню матеріально-технічної бази закладів освіти –
учасників Кластера;
– надавати необхідні умови для проведення виробничих практик
здобувачам освіти, які направлені від закладів освіти – учасників Кластера;
– забезпечувати

працевлаштування

після

закінчення

навчання

випускників, які навчались за замовленням. Надавати можливість їх
професійному росту, удосконалення знань та навичок;
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– вносити пропозиції щодо формування планів прийому здобувачів
освіти з урахуванням потреб регіонального ринку праці та безпосередньо
підприємств, організацій Кластеру;
– брати участь у розробленні робочих освітніх програм та навчальних
планів для підготовки робітничих кадрів, замовлених підприємствами,
організаціями Кластеру;
– організовувати

стажування

педагогічних

працівників

закладів

професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, організаціях
Кластеру;
– створювати необхідні умови (матеріально-технічне забезпечення) для
проведення

виробничого навчання

на підприємстві та проходження

виробничої практики здобувачами освіти;
– забезпечувати заходи з охорони праці під час проходження
здобувачами освіти виробничої практики.

4. Термін дії договору
4.1. Термін дії Угоди складає 5 років з моменту його підписання.
4.2. Дана Угода може бути пролонгована (продовжений) сторонами за
взаємною згодою на визначений або невизначений термін.

5. Відповідальність сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
за невиконання зобов'язань, визначених даною Угодою.
5.2. Спори та суперечності, що виникають під час виконання даної
Угоди між учасниками, вирішуються шляхом переговорів.

6. Зміна умов Договору
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6.1. Умови даної Угоди мають однакову зобов'язальну силу для сторін і
можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням
письмового документу.
6.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним
Договором іншій стороні без письмової згоди.

8. Підписи сторін

