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Інститут професійних кваліфікацій пропонує запровадити 

механізм формування кваліфікацій на основі модульного підходу 
для цілей реалізації Навчання впродовж життя, який дозволяє 
формувати нові кваліфікації, змінювати існуючи та співставляти 
кваліфікації з Національною рамкою кваліфікацій. 
 
Модульний підхід є одним з механізмів реалізації «Плану заходів 
із запровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 
2020 роки», затвердженого Розпорядженням КМУ № 1077-р. від 
14.12.2016 року.  
 
 
 
 

Що ми презентуємо 

  

      Інститут професійних кваліфікацій 

  



Основні моменти презентації 

• Навчання впродовж життя (НВЖ), або англійською Life-
Long Learning - LLL 

• Професійний стандарт 

• Модульний підхід до формування кваліфікацій   

• Пропозиції щодо запровадження НВЖ та модульного 
підходу 
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Навчання впродовж життя 

• Людина перебуває 20-25 років в системі формальної освіти і 35 
- 40 років на ринку праці  

• В середньому змінює 5-7 разів види професійної діяльності  
• Кожна зміна вимагає оновлення знань, навичок на основі 

раніше набутих знань та навичок  
• Ставляться нові вимоги до знань, способів їх засвоєння та 

передачі 
• Навчання впродовж життя  – відома концепція в країнах-членах 

ЄС (з 2001 р. впроваджується) та тісно пов'язана з навчанням 
дорослих  
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Навчання впродовж життя в Україні: необхідні елементи 

 

 

 

 

 

 

 

Інституційні  Нормативні  

Елемент  В Україні Елемент  В Україні 

Створена і функціонує 
система освіти дорослого 
населення 

Частково (ЦПТО, 
інститути підвищення 
кваліфікації кадрів…) 

Створена і діє 
відповідна 
нормативна база для 
впровадження НВЖ 

Частково (ЗУ «Про професійний 
розвиток працівників на 
виробництві», «неформалка») 

Є органі, що координує 
процес реалізації НВЖ 

Відсутній  Є система 
незалежного 
оцінювання 
 

Практично відсутня 

Є орган, що координує 
якість освіти 

НАЗЯВО (?) Наявність сучасних 
кваліфікацій, що 
відповідають НРК 

Практично відсутні, 
ґрунтуються на застарілих КХ, 
важко співвіднести з рівнями 
НРК та інших рамок 
кваліфікацій 

Є система підтвердження 
і визнання результатів 
навчання  

Частково 
(“неформалка”) 
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Навчання впродовж життя  в Україні: висновки 

• Цілісної системи, яка б включала в себе інституційні і 
нормативні елементи, необхідні для запровадження і 
реалізації НВЖ сьогодні в Україні немає. 

• Впровадження НВЖ в Україні неможливо без сучасних 
кваліфікацій, побудованих за модульним підходом 
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Модульний підхід 

ІПК пропонує розглянути можливість запровадження концепції 
«Навчання впродовж життя» на основі модульного підходу, який включає: 

• Професійні стандарти, як стандартизовані описи трудових функцій в 
певному виді економічної діяльності; 

• Модулі, як завершені набори результатів навчання та засобів 
оцінювання; 

• Кваліфікації, як набори модулів, співставленні з рівнями НРК; 

• Освітні програми, орієнтовані на результати навчання, описані в 
модулях; 

• Незалежне оцінювання.  
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Професійні стандарти 

Реєстр ПС Реєстр модулів  

Повні або часткові 
професійні кваліфікації 

Реєстр ПК 

Загальна картина модульного подходу 

Вид економічної діяльності 

Професійні стандарти 

Професійні стандарти 

  

      Інститут професійних кваліфікацій 

  



Професійний стандарт 

• Професійний стандарт (ПС) є наріжним елементом в сфері 
ринку праці, тому що: 
– формулює вимоги до кваліфікації; 

– є необхідним елементом для оцінювання кваліфікації; 

– є інструментом для співвіднесення кваліфікації з НРК; 

• Використовується: 
– роботодавцями з метою оцінювання професійної компетентності працівників 

та планування їх професійного розвитку; 

– навчальними закладами під час розроблення освітніх програм професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації; 

– органами із забезпечення якості освіти як орієнтир для розроблення вимог до 
забезпечення якості освітніх програм; 

– школами та відповідними службами під час професійної орієнтації учнів. 
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Основні висновки після 6 років розроблення ПС 

• “+” 
– Професійні стандарти затребувані для роботодавців (підвищення якості 

персоналу), для системи освіти (формування стандартів та освітніх 
програм) і для держави («неформалка», зменшення термінів навчання і 
обсягів фінансування). 

– Сформована мінімально необхідна інституційна і нормативна база. 

• “-” 
– Розроблення професійних стандартів поки що не стало елементом 

державної політики. 

– Без затвердженого державою порядку розроблення і методології 
формування, професійні стандарти важко використати як основу для 
формування професійної кваліфікації. 
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Професійний стандарт  сьогодні 

• 53 розроблено, 35 покладено в основу освітніх стандартів 

• Затверджено на законодавчому рівні 

• Використовується для підтвердження результатів 
неформального навчання 

Але 

– Помилково прив'язується сьогодні до 
Класифікатора професій та до професії як такої 

– Не використовується для формування професійних 
кваліфікацій, які співвідносяться з НРК 
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Що таке модуль? 

• Є завершеним набором результатів навчання та засобів 
оцінювання, що включає в себе: 
– назву трудової функції (вимога ринку праці); 
– необхідні знання для виконання особою певної трудової функції 

(кількість годин практичного і теоретичного навчання); 
– перелік результатів навчання (що особа в результаті навчання має 

засвоїти та виконувати); 
– набір критеріїв оцінювання результатів навчання (яким чином можна 

перевірити засвоєні результати навчання). 

• Виступає:  
– обов'язковою частиною, “цеглинкою”, для формування  професійної 

кваліфікації; 
– елементом професійного стандарту, що описує трудову функцію у 

певному виді економічної діяльності; 
– основою для проведення оцінювання;  
– орієнтиром (результати навчання) для освітньої програми. 
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КВЕД (ДК 009:2010)                  ПС            Модуль  

Секція  Розділ  Група Клас Трудова 
функція 

Трудова дія  Модуль 
 

“І” 
Тимчасове 
розміщення 
і організація 
харчування 

56 
Діяльність і 
забезпечення 
стравами і 
напоями 

56.1 
Діяльність 
ресторанів, 
надання послуг 
мобільного 
харчування 

 

56.10 
Діяльність 
ресторанів, 
надання 
послуг 
мобільного 
харчування 

 

Проводити 
підготовчі 
операції до 
технологічного 
процесу 
приготування 
страв, 
кулінарних 
виробів та 
напоїв 

Виконувати 
нарізання 
овочів, грибів 
та фруктів, ягід 
механічним та 
ручним 
способами, 
простими і 
складними 
формами 
 

Нарізати 
овочі 
різними 
формами 
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Професійний стандарт           Модуль 

Трудова функція Професійний стандарт Модуль 

Проводити 
підготовчі операції 
до технологічного 
процесу 
приготування 
страв, кулінарних 
виробів та напоїв  

1. Проводити механічну кулінарну обробку овочів та 
грибів, фруктів, ягід, горіхоплідних 

2. Виконувати нарізання овочів, грибів та фруктів, ягід 
механічним та ручним способами, простими і 
складними формами 

3. Проводити механічну кулінарну обробку баранячих 
туш, четвертин яловичини, напівтуш телятини, 
свинини та підготовку окремих частин м'яса 

4. Проводити механічну кулінарну обробку 
домашньої птиці 

5. Проводити механічну кулінарну обробку дичини 
6. Проводити механічну кулінарну обробку риби з 

кістковим та хрящовим скелетом, інших видів риб 

 
 
Нарізати овочі 
різними 
формами 
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Модуль 

Нарізати овочі різними формами 
(на прикладі трудової функції, що міститься у  професійному стандарті «Кухар») 

Рівень НРК: 3 

Кількість годин (кредитна вартість): 12 год. (0,5 кредиту) 

Група КВЕД: 56.1 

 

  

Результат навчання Критерії оцінювання 

Особа буде здатною: Особа може: 

Нарізати овочі різними формами  1. правильно визначити необхідну форму для 
нарізання овочів 

2. Ідентифікувати правильний інструмент для 
різних форм нарізки овочів 

3. Знати технологію нарізання коренеплодів 
кусочками, соломкою, кубиками, 
кружальцями, скибочками та часточками 

Працювати безпечно 1. Проводити санітарну обробку обладнання, 
інструменту, підтримувати його належний 
санітарний стан; 

2. Дотримуватись правил безпеки праці та вимог 
санітарії  під час первинної обробки харчових 
продуктів 
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Міжнародний досвід 

• Модульний підхід (unit approach) – практика використання країн 
Британської співдружності (Великобританія, Канада, Індія, 
Австралія і Н. Зеландія), ПАР, США. 

• O’Net (https://www.onetonline.org/link/summary/35-2021.00 ) - сайт, що служить 
одночасно ресурсом для: 
– професійної орієнтації; 
– переліку знань, навичок та компетенцій, необхідних для зайняття 

професією; 
– перехресних посилань на аналогічні професії (за трудовими 

функціями). 

• Підтримується Департаментом праці Уряду США (U.S. Department 
of Labor). 
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Міжнародний досвід 
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Формування кваліфікації в модульному підході 

• Формування кваліфікацій здійснюється з 
заздалегідь розроблених, затверджених та 
зареєстрованих модулів. 

• Розробка модулів здійснюється спеціальними 
акредитованими організаціями. 

• Модулі затверджуються та реєструються 
спеціально уповноваженим органом. 
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Структура кваліфікації 

• Кваліфікація має складатися з 
частин – модулів – та включати в 
себе: 

– Складові специфічні: притаманні 
певному виду професійній діяльності 

 

– Складові рекомендовані: для 
вдосконалення професійних, 
особистісних якостей особи (у т.ч. 
soft-skills) 

– Складові обов’язкові: 
компетентності, притаманні 
відповідному виду економічної 
діяльності 

– Складові базові: базові 
компетентності, основи 
життєдіяльності та безпеки, основи 
соціальної поведінки та таке інше 

 

Кваліфікація  

Специфічні модулі 

Рекомендовані  
модулі 

Обов'язкові  
модулі 

Базові   
модулі 
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Структура кваліфікації  

Базові  модулі 

Обов'язкові модулі 

Рекомендовані модулі 

Специфічні модулі 

Письмо, читання, рахунок,  
основи життєдіяльності 

Є загальними для Розділу виду  
економічної діяльності (Розділ 56,  

«Діяльність і забезпечення стравами і напоями») 

Є загальними для певної групи  
(Група 56.1 «Діяльність ресторанів, надання послуг  

мобільного харчування») 

Є притаманним для конкретного робочого місця,  
або  для роботодавця  

(Робота у бригаді швидкого обслуговування  
McDonald’s) 
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Формування кваліфікації за допомоги модулів та кредитів* 

Кваліфікація  

Специфічні модулі 

2 3 5 

25 кредитів* = диплом (? годин) 
  сертифікат (? годин) 

       свідоцтво (? годин) 

* кредит – кількість академічних 
годин (18, 24), необхідних для 

засвоєння результатів навчання, 
передбачених модулем 

Рекомендовані модулі 
1,5 2 5 1,5 

Обов'язкові модулі 

3 6 3 3 

Базові модулі 
3 3 3 9 
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Формування нових кваліфікацій за допомоги модулів  
(в межах одного рівня НРК) 

Кваліфікація 4.1 

Нарізати м’ясо 

Нарізати хліб 

Управляти процесом  
приготування страв 

Нарізати сир 

  Реєстр units  

Кваліфікація 4.1.1  

Приймати продукти 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
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Формування нових кваліфікацій за допомоги модулів  
(в межах різних рівнів НРК) 

Кваліфікація 4.1  Нарізати м’ясо 

Нарізати хліб 

Нарізати сир 

Кваліфікація 5.1  

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

  Реєстр units  

Приймати продукти 

Управляти процесом  
приготування страв 
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Переваги запровадження модульного підходу  

• Зрозумілість кваліфікації для ринку праці (є конкретне 

наповнення і можливість перевірити результати навчання). 

• Зменшення вартості навчання, необхідної для отримання 
кваліфікації. 

• Зменшення термінів навчання (гнучкість у формуванні освітніх 

програм). 

• Співставленність кваліфікацій України та ЄС/світу  як одна з 
основ забезпечення інвестиційної привабливості України 
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Пропозиції ІПК щодо впровадження модульного 
підходу: нормативна сфера 

• Відновити роботу над проектом ЗУ «Про систему професійних 
кваліфікацій». 

• Визнати модульний підхід основним для розроблення 
професійних кваліфікацій. 

• Розробити  методологію переводу  ПС в освітні стандарти. 
• Розробити та рекомендувати методику формування 

професійного стандарту відповідно до модульного підходу, 
визначивши, що ПС це стандартизований опис трудової функції 
(не професії) в певному виді економічної діяльності. 

• Розробити і затвердити порядок і методику розроблення 
модулів та формування кваліфікацій на їх основі. 
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Пропозиції ІПК щодо впровадження модульного 
підходу: інституційна складова 

• Визначити орган, що координуватиме роботу із 
розроблення та кодифікації модулів. 

• Визначити вимоги до організацій, що розробляють модулі. 

• Запровадити систему якості розроблення модулів 
професійних кваліфікацій. 

• Запровадити реєстр професійних стандартів, модулів та 
професійних кваліфікацій. 
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Пропозиції ІПК щодо впровадження модульного 
підходу: фінансова складова 

• Профінансувати роботу з розроблення ПС на пріоритетні 
професії, визначені у переліку професій 
загальнодержавного значення, підготовка за якими 
здійснюється за кошти державного бюджету (Постанова 
КМУ № 818, 16.11.16). 

• Профінансувати пілотне запровадження модульного 
підходу для кваліфікацій визначеної групи ВЕД. 

• Підрахувати орієнтовні витрати на створення і утримання 
реєстрів ПС, модулів та кваліфікацій. 
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Дякую за увагу і запрошуємо до 
обговорення! 

 
 www.ipq.org.ua  

 Rodion.kolyshko@ipq.org.ua  

 Тел. 044 270 6007, 044 428-75-21 

 https://www.facebook.com/Інститут-професійних-

кваліфікацій  
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