
 
 

СЕМІНАР  

Існуючі класифікатори професій, освітніх програм, відповідні стандарти 

та НРК в Україні: яким чином їх необхідно поєднати з метою 

впровадження узгодженої та актуальної Національної системи 

кваліфікацій?  

15 вересня 2015 р. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, зала засідань Вченої ради, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна  

 

Обґрунтування  

 
На міжнародному рівні наразі простежується яскраво виражена тенденція до створення систем 
кваліфікацій, що базуються на результатах навчання, які можна було би використати для 
визнання навчання впродовж всього життя, в рамках та за межами систем формальної освіти. 
Україна була однією з перших країн Східної Європи, які стали на шлях таких реформ.                     
23 листопада 2011 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 1341 «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій». Така постанова стала результатом 
конструктивної співпраці між зацікавленими сторонами - представниками ринку праці та сфери 
професійно-технічної й вищої освіти – під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та  
спорту України та за активної участі Федерації роботодавців. 

Метою застосування НРК є запровадження європейських стандартів та принципів забезпечення 
якості компетенцій спеціалістів відповідно до вимог ринку праці. НРК слугує інструментом для 
покращення взаємодії між ринком праці та системою освіти.  

Починаючи з 2011 року мета функціонування НРК поступово стає чіткішою, також поступово 
посилюється зв’язок з кваліфікаціями та способом їх надання. Також простежується певний 
прогрес у врегулюванні використання НРК на законодавчому рівні. У Законі «Про вищу освіту» 
(2014 року) чітко зазначено НРК та окреслено, які типи кваліфікацій вищої освіти повинні стати 
частиною НРК. Також досягнуто певні успіхи в консультаціях щодо нових редакцій Законів «Про 
освіту» та «Про професійно-технічну освіту», які вносять додаткову ясність щодо використання 
НРК. Рухаючись від політичних документів та законодавчого рівня до рівня впровадження, 
важливо визначити, наскільки НРК може бути пов’язаною з такими інструментами як 
класифікатори, що вже існують в Україні. 

В НРК представлено рівні, але з метою забезпечення функціонування рамки як справжнього 
інструменту для покращення якості важливим також є її перетворення на базу даних 
кваліфікацій, якість яких вже забезпечено. Ідея створення національного реєстру кваліфікацій є 
ключовою стосовно впровадження нової системи кваліфікацій. У такому реєстрі має бути 
представлено кваліфікації, що мають певну цінність, виражені у формі результатів навчання, 
узгоджені з НРК та мають забезпечену якість. У Законі «Про вищу освіту» вже визначено низку 
типів кваліфікацій, що повинні увійти до складу НРК. У Законах «Про освіту» та «Про 
професійно-технічну освіту» необхідно окреслити додаткові рекомендації стосовно типів 
кваліфікацій, а також вказівки щодо способу ведення реєстру НРК.  

Кваліфікації виконують певні функції не лише у сфері освіти, але й відіграють також певну роль і 
на ринку праці. Вони, наприклад, відіграють важливу роль у кар’єрному розвитку, а також у 
модернізації, актуалізації чи зміні спеціалізації дорослого населення. Ось чому роботодавці 



України є такими ревними поборниками НРК. Федерація роботодавців вже певний час виступає 
в ролі стимулятора змін, заснувавши Інститут професійних кваліфікацій та п’ять галузевих рад, 
а також розробляючи професійні стандарти. Окрім кваліфікацій, що є результатом формальної 
освіти, НРК повинна містити також і кваліфікації, що становлять цінність для ринку праці та не є 
частиною існуючої системи формальної освіти. У Законі «Про вищу освіту» міститься посилання 
на такі професійні кваліфікації, про що велися активні обговорення в рамках нашого минулого 
семінару. Заплановано проведення спеціального семінару, присвяченого тематиці таких 
кваліфікацій, трохи пізніше в цьому році. 

Такі кваліфікації є важливими, оскільки НРК повинна стати інструментом для визнання 
навчання впродовж всього життя, а формальні кваліфікації системи освіти як такі надають лише 
інструменти для визнання того, що вже існує в Україні. Намір включити додаткові 
«неформальні», визнані на міжнародному рівні, професійні або іншим чином регульовані 
кваліфікації в реєстр НРК є логічним наступним кроком у напрямку перетворення НРК на 
належний інструмент, який можна буде використовувати у сприянні визнанню навчання 
впродовж всього життя, управлінні системою кваліфікацій в Україні, в також в присвоєнні НРК 
чіткої ролі, орієнтованої на ринок праці. 

Міністерство соціальної політики розробило нове законодавство, пов'язане з розробкою 
професійних стандартів, стандартів оцінювання  і центрів, які є частиною майбутньої системи 
для визнання неформального і спонтанного навчання, але система  поки що не почала 
працювати. 

З одного боку, Україна ухвалила та здійснила пілотний запуск нових концепцій, з іншого – діюча 
національна система кваліфікацій все ще базується на класифікаторі професій (Національний 
Класифікатор України ДК003 «Класифікатор професій»), довіднику кваліфікаційних 
характеристик (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП)), 
переліках освітніх програм (спеціалізацій) для професійно-технічної та вищої освіти, 
(Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних 
закладах України, Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти) та на існуючих освітніх стандартах.  

Перехід від таких існуючих систем до нової національної системи кваліфікацій є поступовим 
процесом. ЄФО доручив проведення попереднього дослідження, спрямованого на 
ознайомлення з використанням таких існуючих інструментів з метою здійснення перевірки 
нашого потенціалу стосовно переходу від таких інструментів до нової Національної системи 
кваліфікацій, яка базуватиметься на НРК.  

В рамках семінару ми би хотіли розглянути існуючі практики щодо регулювання кваліфікацій та 
обговорити, яким чином можна було би модернізувати такі системи з метою забезпечення 
їхнього базування на стандартах, виражених у результатах навчання, які становлять базу для 
процесу оцінювання та визнання. 

 Які методології, інституційний потенціал та ресурси необхідні для формування нової 
системи розробки професійних кваліфікацій? 

 Яким чином можна здійснювати оцінювання професійних кваліфікацій в освітніх 
установах та яким чином їх можна використовувати в процедурах визнання 
неформального та спонтанного навчання? Чи готова Україна відійти від принципу, що 
один вид навчальних закладів забезпечує один вид програм, що призводить до одного 
виду дипломів (кваліфікацій)?  

 Яким чином необхідно здійснювати управління освітніми стандартами, до числа яких 
належать 329 державних освітніх стандартів ПТО з конкретних професій, 759 
компонентів державних освітніх стандартів та 458 галузевих стандартів вищої освіти?  

 Що необхідно зробити з Класифікатором професій (що містить більш ніж 8000 позицій), 
Довідником та окремими наборами кваліфікаційних характеристик (92 набори 
кваліфікаційних характеристик за галузями, що містять 6021 позицію). 

Дослідження, підготовлене Сергієм Мельником для ЄФО, в якому здійснено детальний аналіз 
зазначених взаємозв’язків, буде презентовано на семінарі та надано учасникам заздалегідь. 

Цей семінар є результатом тривалої співпраці між ЄФО, Британською Радою, Радою Європи, 
Представництвом Європейського Союзу в Україні та українськими зацікавленими сторонами, а 
саме Міністерством освіти, Міністерством соціальної політики, Федерацією роботодавців, 
Урядовим комітетом з питань науки і освіти та іншими зацікавленими сторонами, представники 
яких беруть участь у наших семінарах. 



 
 

 

 

 

Проект порядку денного 

Час   

9:00 – 9:30 Реєстрація учасників  

9:30 – 9:45 Привітання та вступні промови  

Привітання та вступні промови, цілі інтерактивного семінару, очікування  

 Заступник Міністра освіти і науки України, Павло ПОЛЯНСЬКИЙ  

 Заступник Міністра соціальної політики, керівник апарату, Віктор 
ІВАНКЕВИЧ  

 Віце-президент Федерації профспілок, Сергій КОНДРЮК  

 Британська Рада, Представництво ЄС, Рада Європи  

9:45 – 10:00 Цілі семінару та ключові питання  

Ар’єн Дей  

10:00-11:00 Огляд діючих на національному рівні тлумачень понять «кваліфікація» та 
«професійна кваліфікація», існуючої практики регулювання (професійних) 
кваліфікацій, у тому числі застосування Класифікатора професій, 
Довідника кваліфікаційних характеристик, Переліків  освітніх програм та 
освітніх стандартів   

Сергій Мельник  

Запитання для роз’яснення  

11:00 – 11:30  Перерва на каву  

11:30-11:50 Яким чином можна узгодити стандарти з вимогами НРК та ЄРК / РК ЄПВО  

Сергій Мельник  

11:50-12:00 

 

Міжнародний досвід для  розгляду 

Стівен Адам, експерт Ради Європи 

 

12.00-12.30 

 

 

 

Фініков Т.В.– модератор  

Панельні дискусії за участю учасників семінару з питань бажаного напряму 
реформ  

1. Майбутнє існуючих класифікаторів з позиції ринку праці  

Пропоновані учасники дискусії:  

Косухіна Т.В., Департамент заробітної плати та умов праці, Міністерство 



 

 

 

 

 

12.30-13.10 

 

 

 

 

 

13.10-13.30 

соціальної політики України 

Колишко Р.А., Інститут професійних кваліфікацій  

Герганов Л.Д., Учбовий центр Українського Дунайського пароплавства 

Пужановський О. Є. , Державна  адміністрація залізничного транспорту 
України  

2. Узгодження освітніх стандартів з НРК 

Сухарніков Ю.В., Інститут  інноваційних технологій і змісту освіти 

Гожик А.П., Київський національний університет ім. Т. Шевченка  

Гармаш А.A., Федерація роботодавців України  

Захарченко В.М.,  Одеська національна морська академія 

 

Запитання від учасників 

13:30-14:30 Обід  

14:30 – 15:45 Засідання робочої групи, 
Роз’яснення взаємозв’язків між 
кваліфікаціями та професіями, 
формулювання рекомендацій щодо 
професійних стандартів  

 

Модератор: Колишко Р.А., Федерація 
роботодавців, за сприяння 
Мінсоцполітики, професійних 
організацій, Британської Ради  

Доповідач: Сергій Мельник  

Коментатор: Ар’єн Дей 

Засідання робочої групи, 
Роз’яснення взаємозв’язків між 
кваліфікаціями та освітніми 
програмами, формулювання 
рекомендацій щодо освітніх 
стандартів  

Модератор: А. Гожик за сприяння 
представників Міносвіти, навчальних 
закладів ПТО та Верховної Ради  

Коротка презентація 

Доповідач: Анатолій Гармаш  

Коментатор: Стівен Адам, експерт 
Ради Європи 

15:45-16:15 Перерва на каву 

16:15 – 17:00 Короткі доповіді Робочих груп (кваліфікації/професії; кваліфікації/освітні 
програми) та стислі коментарі від іноземних експертів  

17:00 – 17:30 Узгодження Рекомендацій та Плану дій (під головуванням Ар’єна Дея /ЄФО) 

Яким чином ЄФО може посприяти: подальші кроки та коментарі, Маргарета 
Ніколовска (ЄФО)  

 


