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2
Потреби
здобувачів
професійної освіти

Закон України

«Про освіту»

Необхідність
формування
ключових
(додаткових)
компетентностей

Рамкова
програма
ЄС щодо оновлення
ключових
компетентностей
(17.01.2018 р.)

Вимоги
роботодавців
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Рамкова
програма
ЄС щодо оновлення
ключових компетентностей
 грамотність

 мовна компетентність
 математична компетентність
 цифрова компетентність
 особиста, соціальна та
навчальна компетентність
 громадянська компетентність
 підприємницька
компетентність
 компетентність культурної

обізнаності та самовираження

Додаткові компетентності
відповідно до результатів
опитування роботодавців
 здатність ефективно управляти
часом
 управління емоціями
 робота у команді
 здатність до саморозвитку
 здатність вирішувати конфліктні
ситуації
 здатність до ефективних
комунікацій
 здатність до «ре-інжинірингу»
 базові комп’ютерні знання
 здатність підтримувати
спортивну форму
 вміння переконувати та ін.
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Код

Назва професії
(сфери послуг, промисловості)

4115

Секретарі

4121

Реєстратори бухгалтерських даних

4211

Касири та білетери

5122

Кухарі

5220

Продавці в магазинах

7111

Гірники та кар’єрні робітники

7212

Зварники та газорізальники

7233

Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин

7241

Електромеханіки та електромонтажники

7436

Швачки та вишивальниці

8211

Верстатники

8322

Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки
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Професія
Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Касир торговельного залу
Продавець продовольчих товарів

Рік затвердження
2019 р.
2019 р.
2019 р.

Тип стандарту
МКП

МКП
МКП

Електрогазозварник

2018 р.

МКП

Гірник підземний

2018 р.

МКП

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

2017 р.

МКП

Верстатник широкого профілю

2017 р.

МКП

Швачка

2016 р.
2016 р.

МКП

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Водій автотранспортних засобів.
Кухар

2013 р.

2012 р.
2007р.

ТНП
ТНП
ТНП
ТНП

Результати аналізу ДСПТО та СП(ПТ)О

ДСПТО

(типові навчальні
програми)
Додаткові
(ключові)
компетентності
частково відображені у змісті навчальних
предметів загальнопрофесійної підготовки
(н-д,
«Основи
правових
знань»
«Інформаційні
технології»,
«Основи
галузевої економіки та підприємництва»);
У
професії
«Кухар»
додаткових
компетентностей
у
блоці
загальнопрофесійної
підготовки
не
виявлено, що потребувало їх внесення до
змісту навчального матеріалу предмета
«Організація
виробництва
та
обслуговування»,
входить до блоку
професійно-теоретичної підготовки;
У
професії
«Водій»
додаткових
компетентностей
у
блоці
загальнопрофесійної підготовки також не
було виявлено, що потребувало їх внесення
до змісту навчального матеріалу предмета
професійно-теоретичної
підготовки
«Професійна етика та культура водіння».

СП(ПТ)О
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(модульно-компетентнісний
підхід)

Загальні (додаткові/ключові)
компетентності, н-д
Оперативність в прийнятті правильних рішень у
позаштатних ситуаціях під час роботи.
Здатність відповідально ставитись до професійної
діяльності.
Знання професійної лексики та термінології.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Дотримання професійної етики.
Запобігання конфліктних ситуацій

у СП(ПТ)О набуваються впродовж всього
терміну навчання поза робочим навчальним
планом, отже,
вони не відображені у
стандарті як результати навчання. Їх зміст
частково
співвідноситься
із
змістом
загальнопрофесійних
компетентностей
загальнопрофесійного блоку.

Доповнення до ДСПТО та СП(ПТ)О
ДСПТО

(типові навчальні
програми)
Внесення доповнень:
до змісту навчальних предметів
загальнопрофесійної
підготовки
(н-д,
професія: Електромонтажник силових мереж
та електроустаткування);
до змісту навчальних предметів
загальнопрофесійної
та
професійнотеоретичної підготовки (н-д, професія :
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних);
до змісту навчальних предметів
професійно-теоретичної підготовки
(н-д, професія : Кухар)
до змісту типової навчальної програми із
предмета «Професійна етика та культура
водіння» (н-д, професія «Водій» )
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СП(ПТ)О

(модульно-компетентнісний
підхід)
Внесення доповнень:
У професіях, стандарти яких розроблені
на основі МКП, доповнення логічно вносити
до загальнопрофесійного блоку.
за
відсутності
таких
загальнопрофесійних компетентностей у
СП (ПТ)О, які за логікою змісту можуть бути
доповнені
додатковими
компетентностями, доповнення здійснено
до
змісту
модулів
професійних
компетентностей (н-д, професія : Секретар
керівника (організації, підприємства, установи)

Принципи

доповнення навчальних програм професійної підготовки за
професійною кваліфікацією рекомендаціями щодо включення
навчальних елементів, спрямованих на формування додаткових
компетентностей відповідно до результатів опитування
роботодавців:



відповідність

додаткових

компетентностей
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сучасним

вимогам ринку праці;


узгодження змісту сформованих навчальних елементів із

пропозиціями (додатковими компетентностями) роботодавців;


доцільність

включення

додаткових

компетентностей

до

змісту загальнопрофесійного блоку компетентностей (МКП) чи

змісту типових навчальних програм і предметв;


дотримання

предмета (ТНП);

логіки

структурування

змісту

навчального

Результати проекту змін до освітніх програм
професійної підготовки
(н-д, професія: Секретар керівника (організації, підприємства, установи) (МКП)
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Результати проекту змін до типових навчальних
програм професійної підготовки
10
(н-д, професія: Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (ТНП)
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Дякуємо за увагу!

