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Наша місія 

Місія Інституту професійних кваліфікацій - утворення та підтримка 

інформаційно-аналітичної платформи для організації і ведення 

професійного діалогу з питань розвитку системи професійних 

кваліфікацій в Україні, організації та ведення професійних наукових 

досліджень, аналізу тенденцій розвитку ринку праці, співставлення 

прогресу у розвитку національної системи професійних кваліфікацій з 

міжнародними аналогами та залучення широкого кола заінтересованих 

осіб до професійного діалогу.  

 

Інститут професійних кваліфікацій – єдина неурядова професійна 

організація, що ставить на меті системну роботу в напрямку формування 

системи професійних кваліфікацій в Україні.  
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Напрями діяльності 

Формування та розвиток системи професійних 

кваліфікацій 

З метою забезпечення повноцінної участі представників ринку праці у процесах, 

пов’язаних з розробленням кваліфікацій, забезпеченням якості професійної освіти, 

оцінюванням і визнанням результатів професійного навчання, Інститутом ініційовано 

створення незалежного професійного майданчику для ведення діалогу у сфері 

професійних кваліфікацій, розвитку співпраці між соціальними партнерами, 

організаціями професійного самоврядування, іншими організаціями та установами, які 

зацікавлені у реформуванні системи професійної підготовки та навчання. 

. 

Розвиток системи професійної орієнтації людини 

Система професійної орієнтації має забезпечувати належний рівень інформованості 

про здобуття кваліфікацій, можливості працевлаштування та кар’єрного зростання. 

Особливо важливим стає забезпечення обізнаності фахівців з профорієнтації і 

консультування з національною системою кваліфікацій, можливостями, які надають 

професійні кваліфікації. 

Інститут сприятиме розвитку системи професійної орієнтації молоді та дорослих, 

полегшенню вибору траєкторій навчання та необхідних кваліфікацій шляхом надання 

консультативної допомоги фахівцям з профорієнтації, навчальним закладам, іншим 

зацікавленим установам та організаціям з питань можливостей використання 

професійних стандартів і кваліфікацій, визнання результатів  неформального 

навчання, а також шляхом ведення он-лайн системи, яка містить інформацію про 

компетенції, види професійної діяльності, професії, розроблені професійні стандарти 

та кваліфікації 

 

Підвищення ефективності фінансування професійної 

освіти 

Щорічні витрати бюджетних коштів на вищу і професійно-технічну освіту не 

ліквідовують дисбаланс попиту і пропозиції фахівців і робітничих кадрів на 

вітчизняному ринку праці. Підприємства вимушені витрачати додаткові ресурси на 

«доведення» випускників навчальних закладів до мінімальних виробничих потреб, а 

держава на соціальну адаптацію незатребуваних виробництвом випускників. 

Існуючі підходи до фінансування професійної освіти, з однією сторони,  не 

забезпечують наявність достатніх коштів для якісної професійної підготовки, а з іншої, 

http://www.profstandart.org.ua/
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не заохочують роботодавців до участі у фінансуванні державної системи професійної 

освіти. 

З метою підвищення ефективності фінансування професійної освіти необхідно 

критично переглянути підходи до управління фінансами, особливо щодо розподілу 

державних витрат на підготовку кадрів та використання існуючих ресурсів 

навчальними закладами. 

Інститут здійснюватиме аналіз ефективності формування та розподілу державного 

замовлення на підготовку кадрів, формуватиме пропозиції щодо необхідних вимог до 

компетентності працівників та потреб у професійних кваліфікаціях, надаватиме 

методичну допомогу зацікавленим установам та організаціям у формуванні 

середньострокового прогнозу на підготовку кадрів. Окреме місце у дослідженнях 

Інституту займатиме питання організації та функціонування фондів підтримки 

професійного навчання. 
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Наші проекти та ініціативи: 

 

Професійна підготовка кваліфікованих робітників з 

використанням елементів дуальної системи навчання 

Проект «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів 

дуальної системи навчання» відбувається за підтримки Міністерства освіти і науки 

України, Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних 

наук України,  Інституту професійних кваліфікацій та у партнерстві з Фондом імені 

Фрідріха Еберта. 

Загальна мета проекту – впровадження принципів дуальної освіти в системі 

професійної підготовки кваліфікованих робітників. 

Строки та етапи проведення проекту: початок – 2015 рік/ завершення – 2018 рік. 

Очікувані результати проекту: 

 розроблено проекти нормативних документів щодо організації навчально-виробничого 

процесу на основі дуальної системи навчання. 

 розроблено методичні рекомендації стосовно створення робочих навчальних планів, 

програм навчальних модулів та дисциплін на основі дуальної системи навчання. 

 підготовлено педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів та 

структурних навчальних підрозділів підприємств щодо організації навчально-виховного 

процесу на основі дуальної системи навчання. 

 впроваджено нові експериментальні програми підготовки кваліфікованих робітників за 

дуальною системою у пілотних професійно-технічних навчальних закладах ресторанного 

бізнесу (за професією «Кухар»), будівництва (за професією «Маляр») та машинобудування 

(за професією «Токар»). 

 

Після завершення проекту відбудеться оновлення робочих навчальних планів, 

програм навчальних модулів та дисциплін на основі дуальної системи навчання за 

визначеними напрямами професійної підготовки. 

 

Удосконалення практико-орієнтованої підготовки 

викладачів професійної освіти і навчання 

Проект програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти "Удосконалення практико-

орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання" (2016-2018)  (ITE-

VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 
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Коротка назва проекту: ITE-VET 

 

Офіційний веб-сайт проекту: wiwi.uni.kn/ite-vet

 
Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти 

 

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 –  14 жовтня 2018 

 

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

 

Мета та завдання проекту: 

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом 

удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти. 

 

Завдання проекту: 

 Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, 

зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та 

порівняння з країнами ЄС - учасниками проекту особливостей розроблення 

навчальних планів; 

 Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних 

курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх 

теорій навчання; 

 Запровадження нових форм співробітництва між університетом та 

школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також 

запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього 

професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого 

задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до 

їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти. 

 

Напрями діяльності за проектом: 

 Аналіз системи підготовки викладачів професійної освіти й системи професійної 

освіти та з’ясування їхніх потреб. 

 Запровадження педагогічного досвіду країн ЄС в сучасну систему педагогічної освіти. 

 Перегляд програм дисциплін і навчальних планів (педагогічної частини). 

 Запровадження нових форм практико-орієнтованого навчання. 

 Підвищення поінформованості, розповсюдження та використання результатів. 

 Координація та організація впровадження проекту. 

 Менеджмент та підтвердження якості. 

http://wiwi.uni.kn/ite-vet
http://wiwi.uni.kn/ite-vet
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Очікувані результати: 

 Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему 

професійної освіти та з’ясовано їхні потреби. 

 Запроваджено педагогічний досвід країн ЄС у сучасну систему педагогічної освіти. 

 Переглянуто програми дисциплін і навчальні плани (педагогічну частину). 

 Запроваджено нові форми практично-орієнтованого навчання. 

 Підвищено поінформованість, здійснено розповсюдження та використано результати. 

 Скоординовано та організовано впровадження проекту. 

 Здійснено менеджмент та підтвердження якості. 

 

Партнери проекту: 

 Університет Констанц 

 Віденський університет Економіки і Бізнесу 

 Університет Валенсія 

 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана 

 Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника 

 Львівський національний університет ім. І. Франка 

 Інститут професійно-технічної освіти НАПН 

 Інститут професійних кваліфікацій 

 

 

Зміцнення системи інспекції праці і механізмів 

соціального діалогу  

 

Міжнародна організація праці 

 

 

 

 

Мета та завдання проекту: 

Ключовим завданнями Проекту МОП «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів 

соціального діалогу», що впроваджується в Україні протягом 2016-2018 рр., є 

зміцнення інституціональної спроможності ключового органу виконавчої влади, на 

якого покладені завдання забезпечення додержання трудового законодавства, та 

посилення ролі соціальних партнерів - задля забезпечення застосування конвенцій 

МОП про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (№ 81) 1947 р. та про інспекцію 

https://www.uni-konstanz.de/en/
https://www.wu.ac.at/
http://www.uv.es/
http://fupstap.kneu.edu.ua/ua/Internetional_partnership/project_Erasmus_2016_news/
http://www.pu.if.ua/uk/
http://www.lnu.edu.ua/
http://ivet-ua.science/
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праці в сільському господарстві (№ 129) 1969 р., що були ратифіковані Україною у 

2004 р. 

 

Завдання проекту: 

Вивчення нинішнього стану соціального діалогу з питань інспекції праці і 

напрацювання рекомендацій щодо визначення його оптимальної функціональної 

моделі на майбутнє. 

 

Репозитарій професійних кваліфікацій 

Створений у 2015р.експертами Інституту професійних кваліфікацій. 

 

Адреса - http://profstandart.org.ua/about  

 

Програмний комплекс «Репозитарій професійних кваліфікацій» призначений 

для:  

1. реєстрації та зберігання реєстрів трудових функцій, професійних стандартів, 

професійних кваліфікацій та іншої інформації, пов'язаної з системою професійних 

кваліфікацій в Україні  

2. інформування та залучення усіх зацікавлених сторін до розробки професійних 

стандартів та професійних кваліфікацій 

 

Комплекс забезпечує:  

1. реєстрацію  

2. уніфікацію  

3. використання професійних стандартів та професійних кваліфікацій в Україні  

 

Репозитарій містить наступні матеріали: 

 

1. професійні стандарти; 

2. професійні кваліфікації; 

3. освітні стандарти; 

4. статистичні матеріали; 

5. навчальні програми; 

6. інформаційні матеріали про розробників професійних стандартів; 

7. корисні довідники та посилання. 

http://profstandart.org.ua/about
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Основні особливості Репозитарію: 

 

1. забезпечення відкритого доступу до системи професійних кваліфікацій України; 

2. зосередження тематичних матеріалів в одному місці; 

3. збереження електронних матеріалів реєстрів. 

 

 

 


