
Нові методологічні підходи до розроблення 
професійних, освітніх стандартів та стандартів 

оцінювання в Україні

Приклад проектування кваліфікації



Національне агентство професійного 

навчання дорослих:

Служба зайнятості 
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8 000 

співробітників

110  центрів 

професійної підготовки  

та 157 центрів 

професійного навчання 

та підвищення 

кваліфікації

13 000 місць 

проживання, 

130 ресторанів
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Пропозиція назви 
та інформація 

про кваліфікацію

R.C.
Стандарт 

оцінювання
Технічне 

обладнання, 
кваліфікаційне 
випробування 

R.E.A.C.

Стандарт 
роботи,

професійної 
діяльності та 

компетентності

Моніторинг 
Галузі

Аналіз ринку 
праці
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The DIFQ ( Дирекція з питань проектування, професійної підготовки 

та забезпечення якості)

Проектування кваліфікацій 

для Міністерства Праці
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Пропозиція 
професійного  

навчання

Навчальні ресурси
(звичайні та / або

електронні)

Посібники 
для осіб, які 
навчаються

Керівництво 
для 

інструкторів
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The DIFQ ( Дирекція з питань проектування, професійної підготовки та 
забезпечення якості)

Проектування навчання
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Затвердження назви кваліфікації: 

нормативна база

Ст. L335-6 Закону про Освіту
Державна Сертифікація

Ст. R338-1 - 8 Закону про освіту 
Визначення професійної назви, 

Сертифікату професійної 
компетентності, Сертифікату  за 

спеціалізацією,  можливості здобуття 
та умови видачі сертифікату

Рішення від 21 липня 2016
Визначення умов для установ 

Рішення від 22 грудня 2015
Щодо правил присвоєння 

професійного звання 

Рішення 21 липня 2016
Щодо загальних вимог до 

проведення атестації

6

Декрет від 2 серпня 2002
Про формування професійної назви
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Що таке професійне звання? 

7

Присвоюється від імені держави 
Міністерством з питань зайнятості

відповідно до національного плану

Це – професійна кваліфікація
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Процедура розроблення професійної кваліфікації

Департамент Зайнятості 

AFPA
Дирекція з 

питань 

проектування

Накази

Обґрунтування 

доцільності 

(NSV, NOP, SVEF)

7  ПКК
Професійних 

консультативних 

комісій
(webdoc n° 2 :

instances consultatives)

G

T
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Процедура розроблення професійної кваліфікації
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Дирекція з 
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T
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Професійний стандарт (REAC) - TMCCN 
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КАРТА ТИПУ РОБОТИ
• Визначення типу роботи та умов праці
• Сектор професійної діяльності та типи роботи власника кваліфікації 
• Регламентація професійної діяльності
• Перелік видів діяльності та компетентностей

• Наскрізні компетентності

1

Обробка деталей, по одній або 

в невеликих серіях, на 

звичайному верстаті

1
Виконання підготовки обробки на звичайному 

токарному верстаті, починаючи з плану заготовки

2
Обробка деталі або невеликої серії на звичайному 

верстаті

3
Здійснення безперервного моніторингу її виготовлення в 

механічному цеху

2

Обробка деталей, по одній або в 

невеликих серіях, на верстаті з 

цифровим управлінням

1

Виконання підготовки обробки на верстаті з цифровим 

управлінням, починаючи з плану деталі, і, можливо, з 

використанням заздалегідь налаштованої програми

2
Обробка деталі або невеликої серії на верстаті з 

цифровим управлінням

3
Здійснення безперервного моніторингу її виготовлення в 

механічному цеху



Професійний стандарт (REAC) - TMCCN 
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КАРТИ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
• Визначення, опис виду діяльності та умови роботи
• Регламентація професійної діяльності (у випадку регульованої професії)
• Перелік професійних компетентностей виду діяльності
• Наскрізні компетентності виду діяльності 

КАРТИ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Приклад: Підготувати обладнання токарного верстату ручного керування, 
починаючи від підготовки заготовки
• Опис компетентності – запуск обладнання (як він відбувається)
• Професійний контекст запуску (що відбувається, з ким навколо)
• Критерії успішності дії (які можна перевірити)

Дотримання процедур та правил безпеки.
Робоче місце в порядку і «чисте».
Процедура дотримується.
Вироблені частини відповідають специфікації заготовки.
Підготовка інструментів та обладнання завершена таким чином, аби 
операції верстату відбувалися у відповідних умовах???

Знання, знання технології, знання процедур, знання організаційного характеру



Процедура розроблення професійної кваліфікації

Департамент Зайнятості 

AFPA
Дирекція з 

питань 

проектування

Накази

Обґрунтування 

доцільності 

(NSV, NOP, SVEF)

Стандарт 

оцінювання (RC)

Професійний 

стандарт (REAC)

7  ПКК

Професійних 

консультатив

них комісій
(webdoc n° 2 :

instances consultatives)

Рішення про спеціальність 

Публікується в офіційному журналі

Реєстрація в 

Національному 

Реєстрі 

кваліфікацій

G

T
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Кваліфікаційний стандарт (RC) - TMCCN 
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1-2 Правові норми і способи оцінювання (Визнання неформального навчання (VNFIL) 
–професійне навчання)
3 Обладнання для проведення оцінювання на професійне звання TMCCN
3.1. Способи оцінювання компетентностей та організація випробування



Кваліфікаційний стандарт (RC) - TMCCN 
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3.2. Критерії оцінювання професійної компетентності

3.3. Критерії оцінювання наскрізної компетентності

4. Вимоги до кваліфікаційної комісії за професійним званням та щодо її 
роботи TMCCN
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Кваліфікаційне 

випробування (DTE)

Центри оцінювання
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Нові методологічні підходи до 
розроблення професійних, освітніх 

стандартів та стандартів оцінювання
в Україні

Дякую за Вашу участь
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