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ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ   
• Вересень 2012, ETF організував спеціальну зустріч для представників донорських організацій, щодо необхідності приділення 

уваги розвитку відповідіних знань і навчиок дл япідвищення працевлаштування в регіоні південного і східного регіону 

Середземного моря 

• Друга зустріч була організована ETF 12-13 лютого 2013 року з акцентом на донорській підтримці розвитку навичок в області 

працевлаштування, управління та участі молоді у визначення пріоритетів суспільного розвитку 

• третя Зустріч була організована ETF 21- 22 жовтня 2013 з метою аналізу можливості більш  активного залучення приватного 

сектора до сфери професійної освіти 

• четверту Зустріч було організовано ETF 21-22 жовтня 2014 з спеціальним акцентом на практиках навчання на робочих місцях як  

ефективного засобу підвищення показників працевлаштування. 

• У 2015 році ETF почав аналіз політик і практик навчання на робочих місцях в країнах Східної Європи та Казахстану. Цей проект  

супроводжуватиметься техніко-економічними і експертними. Проект, як очікується, призведе до напрацювання загальних і 

окремих для кожної країни рекомендації. 

• 26-27 жовтня 2015 року відбулася остання (на цей час) зустріч донорських організацій з метою аналізу реалізації практик 

навчання на робочих місцях, що реалізують різні міжнародні організацій, зокрема: Європейської Комісії, Європейського Альянсу з 

розвитку практик наставництва, OECD, МОП тощо,  



СУЧАСНІ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАВЧАННЯ НА РОБОЧОМУ 
МІСЦІ 
 

 Сьогодні в Україні немає окремого документу (концепції, стратегії чи 
позиційного документу), орієнтованого на розвиток практик навчання на 
робочому місці  

 П’ять основних документів сьогодні визначають контекст навчання на 
робочому місці: 

 Закон України «Про професійно-технічну освіту» (10.02.98р.) 

 Закон України «Про професійний розвиток працівників» (12.01.12р.) 

 Указ Президента Україні "Про Національну доктрину розвитку освіти" 17.04.02; 

 Указ Президента Україні “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” від 
25.06.2013р.; 

 Розпорядження КМУ від 22 липня 2009 р. “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми 
збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017р." (22.07.09р.). 

 Проект ЗУ «Про професійну освіту» (№ 3231) – чи визначає форми навчання на робочому місці???? 

 



ІСНУЮЧІ ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ НА РОБОЧОМУ 
МІСЦІ 

 Учень юридично є працівником компанії,  

 початкова підготовка ( тривалість – 1,5 – 2 р.??),  

 Перепідготовка (тривалість – до 1 р. ??), та  

 Підвищення кваліфікації (тривалість - до 6 міс.??) 

 Учень є студентом : 

 Виробнича практика ( 1-2 міс.??);  

 Переддипломна практика (до 6 міс.) 

 «віртуальні фірми», навчальні фірми, або «реальні» компанії, які є частиною навчальних 

закладів, програми так званого «тіньового стажування», основною метою яких є дати уяву 

учню про роботу замість того, щоб вчити їх працювати, - не передбачені, але не заборонені. 



БАР’ЄРИ ТА ВИКЛИКИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИК НРМ 

ПРОБЛЕМИ 

 Відсутність мотивації роботодавця для реалізацій практик НРМ  

 Небажання роботодавців інвестувати в професійний розвиток працівників 

 Низька ефективність перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

 Відсутність сучасних підручників, навчально-методичних матеріалів 

ПРИОРИТЕТЫ 

 Людино-центризм – мотивована людина – запорука высокої конкурентоздатності на рынку праці 

 Розробка цілісного бачення розвитку системи професійної освіти, яка охоплює як безпосередньо сферу професійної 
освіти (як початкову так і безперервну професійну освіту), так і сферу перепідготовки (підвищення кваліфікації) 

 Посилення професійної (кар’єрної) орієнтації 

ВИКЛИКИ 

• перехід до нового технологічного укладу  

• розвиток IT технологій, їх проникнення у нові сфери виробництва і життя (Індустрія 4.0???) 

• нові типи і види економічної активності – нові кваліфікації, навички, знання («зелена економіка», «зелені робочі 
місця», «зелена» (альтернативна енергетика тощо) 

 

 

 



ПРАВОВА БАЗА НАВЧАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ» (10.02.98.) 

 не дає визначення НРМ, втім в загальних рисах окреслює можливості проведення такого навчання 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ» (12.01.2012) 

 організація професійного навчання працівників і стимулювання їх професійного зростання 

 визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення;  

 проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників; 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ДОКТРИНУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ” (17.04.02Р.) 

• визначає стратегічну цінність освіти як основи розвитку особистості 

• серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти  - розвиток системи безперервної  освіти  та  навчання  протягом 
життя 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 
2021 РОКУ” (25.06.2013Р) 

 серед основних завдань  у професійно-технічній освіті:  

 удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів професійно-технічної освіти на базі 
вищих навчальних закладів і профільних професійно-технічних навчальних закладів 



ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИК 
НРМ 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

• визначає пріоритетні напрямки та перспективи розвитку професійного навчання 

• створює умови для отримання громадянами професійного навчання 

• розробляє та затверджує державні освітні стандарти для конкретних професій 

МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

• Формує та реалізує державну політику у сфері регулювання ринку праці 

• Розробляє нормативно-правове регулювання у сфері зайнятості та трудової міграції, заробітної плати та умов праці і реалізує його 

• Розробляє та вносить пропозиції з питань зайнятості, професійної підготовки 

• Координує діяльність роботодавців у сфері навчання на робочому місці 

• розробляє і затверджує кваліфікації міжгалузеві кваліфікаційні характеристики, веде національний класифікатор кваліфікацій 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ’ЄДНАННЯ 

• Беруть участь у поліпшенні підготовки, перепідготовки (підвищення кваліфікації) та підвищення кваліфікації працівників 

• Беруть участь у розробці та реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації 

• Беруть участь у розробці державних стандартів професійно-технічної освіти та їх затвердженні;  

• розробляють і затверджують професійні стандарти 

• Поширюють форми організації працівників на робочих місцях 



ФІНАНСОВІ ТА НЕ ФІНАНСОВІ СТИМУЛИ РОБОТОДАВЦІВ 

В УКРАЇНІ НЕМАЄ ЗРОЗУМІЛОГО ПАКЕТУ СТИМУЛІВ ДЛЯ 

РОБОТОДАВЦІВ, ЩО АКТИВНО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИК 

НРМ 

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ НАТОМІСТЬ ПРИСУТНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО 

ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬ РОБОТОДАВЦІВ РЕАЛІЗОВУВАТИ ЗАХОДИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ 

НАВЧАННЯМ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ: 

• надання учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для 

проходження виробничого навчання чи виробничої практики; 

• Фінансування професійного розвитку працівників здійснюється роботодавцем за рахунок власних коштів та інших не 

заборонених законодавством джерел 



ПЕРСПЕКТИВНІ ГАЛУЗІ /ПРОФЕСІЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРАКТИК НАВЧАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦЯ 

НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРАКТИК НРМ СФЕРАМИ МОЖУТЬ 

БУТИ: 

• Машинобудування, 

• сфера обслуговування (готельна справа, громадське харчування), 

• Будівництво 

ЧОМУ?: 

 Сталі традиції наставництва та учнівства, трудові династії (особливо у машинобудуванні); 

 Можливості залучення великої кількості дорослих людей, які працюють в цьому секторі без спеціальної освіти (що 

актуально для готелів, ресторанів і сектору громадського харчування) 

 

 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

РОДІОН КОЛИШКО 

 

Федерація роботодавців України 

www.fru.org.ua    
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