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Інститут професійних кваліфікацій – єдина неурядова професійна 

організація, що ставить на меті системну роботу в напрямку формування 

системи професійних кваліфікацій в Україні.  

 

Наша місія – сприяння утворенню та підтримці  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.  
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1. Формування та розвиток системи професійних 

кваліфікацій 

1.1. Розвиток окремих складових 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. 

Впродовж 2017 – 2019 років експерти Інституту брали участь у наступних заходах в 

цій сфері: 

2017 рік 

Міжнародна конференція «Узгодження освітніх стандартів та програм України з НРК» 

(лютий 2017р.) 

Міжнародна конференція «Вклад професійно-технічної освіти у соціально-

економічний та регіональний розвиток України» (березень 2017 р.) 

Семінар «Новий підхід до освітніх стандартів ПТО, що базуються на компетенціях. 

Шляхи використання результатів оцінювання досвіду розробки пілотних стандартів» 

(квітень 2017 р.) 

Семінар «Підходи, задачі та очікування стосовно Національного реєстру кваліфікацій 

/ Веб-сайту з питань кваліфікацій в Україні» (травень 2017 р.) 

Семінар «Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів 

та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях» (липень 2017 р.) 

2018 рік 

Семінар «Нові підходи до розроблення професійних стандартів та стандартів 

професійної освіти, заснованих на компетентностях» (лютий 2018 р.) 

Семінар «Стандарти, що базуються на компетентнісному підході, та освітні програми 

в Україні» (травень 2018 р.) 
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Семінар «Стандарти, освітні програми та сайт НКС» (грудень 2018р.) 

2019 рік 

Семінар «Акредитація кваліфікаційних центрів. Стандарти оцінювання» (листопад 

2019 р.) 

Експерти Інституту разом з представниками Конфедерації роботодавців України 

взяли участь у розробленні проект закону України «Про Національну систему 

кваліфікацій». 

1.2. Розроблення професійних стандартів 

Інститут професійних кваліфікацій долучався до розроблення нормативних актів у 

сфері формування професійних стандартів.  

Експерти Інституту брали участь у розробленні «Порядку розроблення та 

затвердження професійних стандартів» (Постанова Кабінету Міністрів України № 373 

від 31.05.2017 р.) та «Методики розроблення професійних стандартів» (Наказ 

Міністерства соціальної політики України № 165/31617 від 22.01.2018 р.). 

Впродовж 2017 – 2019 років експерти Інституту брали участь у розробленні 

професійних стандартів згідно затверджених нормативних документів. 

В результаті співпраці спільно з фахівцями АТ «Укрзалізниця» експерти Інституту 

взяли участь у розробленні 16 затверджених в установленому порядку професійних 

стандартів на важливі для АТ «Укрзалізниця» професії: 

1. "Стюард (послуги у дорозі)" (2018 р.); 

2. "Машиніст електровоза" (2018 р.); 

3. "Складач поїздів" (2018 р.); 

4. "Монтер колії" (2018 р.); 

5. "Черговий по переїзду" (2019 р.); 

6. "Електромонтер контактної мережі" (2019 р.); 

7. "Провідник пасажирського вагона" (2019 р.); 

8. "Начальник поїзда пасажирського" (2019 р.); 

9. "Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку" 
(2019 р.); 

10. "Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, 
централізації та блокування" (2019 р.); 

11. "Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних 
споруд" (2019 р.); 

12. "Сигналіст" (2019 р.); 

http://www.msp.gov.ua/files/zanatist/1649.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1750.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/skl-p.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/228.PDF
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/0204chp.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/norm_baza/627.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1290.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1368.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1451.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201530.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201530.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1753.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1753.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1754.pdf
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13. "Електромонтер тягової підстанції" (2019 р.); 

14. "Оглядач вагонів"  (2019 р.); 

15. "Машиніст електропоїзда" (2019 р.); 

16. "Оператор дефектоскопного візка" (2019 р.). 

В рамках співпраці з Радою Європи у проекті «Підтримка Національного агентства 

України з питань державної служби щодо розроблення професійних стандартів», який 

реалізовувався в як частина загального проекту підтримки Європейським Союзом 

реформування системи державної служби  «EU4PAR», впродовж 2018 – 2019 років 

експерти Інституту надали методологічний супровід розробленню професійних 

стандартів для ключових посад директоратів центральних органів виконавчої влади, 

зокрема: 

 "Державний експерт директорату/генерального департаменту" (2019 р.); 

 "Керівник експертної групи у складі директорату/генерального 
департаменту" (2019 р.); 

 "Генеральний директор директорату", "Директор генерального департаменту" 
(2019 р.). 

1.3. Оновлення Національної рамки кваліфікацій  

Питання оновлення Національної рамки кваліфікацій піднімалось Директором 

Інституту під час засідання Колегії Міністерства освіти і науки України «Про 

концептуальні засади розроблення галузевої рамки кваліфікацій педагогічних 

та науково-педагогічних працівників» (травень 2019 р.).  

Були враховані пропозиції Інституту професійних кваліфікацій щодо уточнення 

формулювання окремих дескрипторів Національної рамки кваліфікацій.  

2. 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 сприяє 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. 

http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1775.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1776.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1802.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1838.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1752.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1750_2019.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1750_2019.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/profstandart/1751.pdf
http://www.profstandart.org.ua/
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На виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Державною службою зайнятості 

(Центральний апарат) та Інституту професійних кваліфікацій, впродовж 2016 – 

2019 років сторони співпрацювали у сфері розвитку системи професійної орієнтації 

населення різних соціальних груп, зокрема, молоді, в межах формування концепту 

Платформи з профорієнтації та розвитку кар’єри (http://profi.dcz.gov.ua/) та пілотування 

окремих компонентів Платформи.  

У червні 2019 року Директор Інституту Родіон Колишко став заступником Голови 

Ради  з питань професійної орієнтації населення зі сторони громадськості.  

Рада з питань професійної орієнтації утворена Постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.01.2009 р. № 28. 

3. Підвищення ефективності професійної освіти 

3.1. Реформування системи професійної освіти 

Починаючи з 2017 року сфера професійної (професійно-технічної) освіти перебуває 

«напередодні» свого реформування.  

Система фінансування професійної (професійно-технічної) освіти була першим 

експериментом по перенесенню фінансування освіти на регіональний рівень, який 

відбувся наприкінці 2015 року.  

Впродовж 2016 – 2018 років відбувалось становлення нової системи фінансування 

професійної (професійно-технічної) освіти, що супроводжувалося реформуванням 

старих та появою нових інструментів і механізмів фінансування.  

З’явилося поняття «регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих 

кадрів», визначились суб’єкти, які беруть і мають активно брати участь у його 

формування, зокрема, регіональні ради професійно-технічної освіти.  

З 2017 року Інститут започаткував новий напрям своїх досліджень – аналіз показників 

виконання регіонального замовлення, у тому числі його фінансування.  

Результати досліджень розміщуються для кожної області на веб-ресурсі 

«Кваліфікаційна мапа України» http://www.futureskills.org.ua. 

Впродовж 2018 – 2019 років Інститут звертався до департаментів та управлінь освіти 

і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій щодо 

аналізу  регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів у 2018-2019-

2020 роках та їх відповідність потребам ринку праці.  

За результатами аналізу місцевих бюджетних програм «Підготовка кадрів професійно-

технічними закладами та іншими закладами освіти» сформовані власні висновки щодо 

ефективності фінансування закладів професійно-технічної освіти в областях.  

http://profi.dcz.gov.ua/
http://www.futureskills.org.ua/
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Детальний аналіз отриманої інформації та висновки Інституту професійних 

кваліфікацій містяться для кожної області за посиланням 

http://www.futureskills.org.ua/ua/map, а для України в цілому за посиланням 

http://www.futureskills.org.ua/ua/show/278. 

Крім зазначеного, впродовж 2017 – 2019 років експерти Інституту брали активну 

участь у заходах, присвячених різним питанням реформування системи професійної 

(професійно-технічної) освіти, зокрема: 

2017 рік 

Експертна нарада з питань розроблення та обговорення «Зеленої книги 

«Децентралізація професійної (професійно-технічної) освіти: момент дії»  (січень 2017 

р.). 

Участь у розробленні звіту України по Туринському процесу (2016 – 2017) (березень – 

вересень 2017 р.). 

Технічна нарада з вивчення практик та підготовки напрацювань для формування 

політики «Професійна освіта та підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-

економічному та регіональному розвитку України» (квітень 2017 р.). 

2018 рік 

Підготовчий семінар «Майбутнє професійної освіти й навчання в Україні: на шляху до 

концепції професійної освіти й навчання» (лютий 2018 р.). 

Участь у розробленні звіту України по Туринському процесу (2018) (березень – 

вересень 2018 р.). 

Технічна робоча нарада. «Програмний документ зі створення центрів професійної 

досконалості та інновацій в Україні» (листопад 2018 р.). 

2019 рік 

Міжнародна конференція «Створення центрів професійної досконалості та інновацій в 

Україні: розгляд передових практик з метою впровадження політики» (березень 2019 

р.). 

Робоча нарада «Запуск Туринського процесу 2018 – 2020 в Україні»      (березень 2019 

р.). 

Участь у розробленні звіту України по Туринському процесу (2018 - 2019) (березень – 

вересень 2018 р.). 

http://www.futureskills.org.ua/ua/map
http://www.futureskills.org.ua/ua/show/278
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3.2. Співпраця з АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

Впродовж 2018 – 2019 Інститут професійних кваліфікацій співпрацював з АТ 

«Укрзалізниця». 

Предметом співпраці було: 

 супровід розроблення професійних стандартів; 

 співпраця з впровадження дуальної форми освіти; 

 супровід процесів формування системи оцінювання професійних 

компетентностей. 

За 2018 – 2019 роках спільно з фахівцями АТ «Укрзалізниця» експерти Інституту 

взяли участь у розробленні 16 затверджених в установленому порядку професійних 

стандартів на важливі для АТ «Укрзалізниця» професії (перелік наведено на сторінці. 

5), підготували низку пропозицій до «Положення про організацію дуальної форми 

здобуття освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», розробили 

«Керівництво  для впровадження системи підтвердження результатів неформального 

навчання». 

3.3. Співпраця з Пенсійним фондом України 

Впродовж 2018 – 2019 Інститут професійних кваліфікацій співпрацював з Пенсійним 

фондом України. 

Предметом співпраці було: 

 підготовка до впровадження електронної трудової книжки на базі Реєстру 

застрахованих осіб Пенсійного фонду України; 

 аналіз даних Пенсійного фонду України щодо застрахованих осіб у розрізі 

професій працюючих; 

 аналіз даних Пенсійного фонду України щодо застрахованих осіб з гендерних 

аспектів працюючих. 

3.4. Виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в сфері 

розвитку професійної (професійно-технічної) освіти 

З 2017 року Інститут професійних кваліфікацій бере участь у складі робочої групи 

№ 6 Української сторони Платформи громадянського суспільства (https://eu-ua-

csp.org.ua/).  

За сприяння проекту «Громадська синергія», який впродовж 2017 – 2019 років 

підтримував діяльність Української сторони Платформи громадянського суспільства, у 

2017 році експертами Інституту було  проведено моніторинг виконання Угод про 

Асоціацію між Україною та ЄС в контексті реалізації положень зазначеної Угоди щодо 

розвитку професійної освіти. 

https://eu-ua-csp.org.ua/
https://eu-ua-csp.org.ua/
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В основу проекту моніторингу було покладено аналіз діяльності органів влади з 

реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері розвитку 

професійної освіти, зокрема, ст. 432 згаданої Угоди.  

З загальним звітом щодо проведеного моніторингу можна ознайомитися за 

посиланням https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/718/  . 

3.5. Реалізація Меморандуму про взаєморозуміння між Державною 

службою зайнятості (Центральний апарат) та Інституту професійних 

кваліфікацій 

На виконання зазначеного Меморандуму експерти Інституту впродовж 2017 – 2018 

років брали участь у формуванні нормативної бази з питань підтвердження 

результатів неформального навчання за робітничими професіями, зокрема, щодо 

уточнення «Переліку робітничих професій, за якими здійснюється відповідне 

підтвердження». 

Також в процесі виконання дослідження регіональних ринків праці, яке здійснювалось 

за підтримки Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) у 2018 – 2019 роках, 

експерти Інституту разом з співробітниками Державного центру зайнятості уточнили 

зміст та форму звітності щодо аналізу зареєстрованих безробітних та актуальних 

вакансій за професійними назвами робіт відповідно до Класифікатору професій ДК 

003:2010. 

3.6. Співпраця з Всеукраїнською Асоціацією працівників професійно-

технічної освіти (ВААП) 

З березня 2018 року Інститут в рамках укладеного Меморандуму співпрацює з  

Всеукраїнською Асоціацією працівників професійно-технічної освіти.  

Серед основних напрямів співпраці: 

 підвищення ефективності підготовки педагогічних працівників, у тому числі 

закладами вищої освіти, для цілей закладів професійно-технічної освіти; 

 вироблення критеріїв до оптимізації регіональних мереж закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

 удосконалення підходів до кращого забезпечення регіональних ринків праці 

необхідною кількістю кваліфікованих працівників відповідної кваліфікації. 

 

https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/718/
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3.7. Розгляд питань професійної (професійно-технічної) освіти на колегії 

Міністерства освіти і науки України 

Впродовж 2019 року Директор Інституту, як член колегії Міністерства освіти і науки 

України, брав активу участь в обговоренні актуальних питань розвитку системи 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

Зокрема, під час розгляду питань «Про політичну ініціативу щодо реалізації державної 

політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (березень 2019 р.), «Про 

Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2024 року» 

(грудень 2019 р.). 

 

4. Розвиток трудового потенціалу 

4.1. Адвокаційна діяльність щодо необхідності розвитку трудового 

потенціалу 

Аналізуючи стан регіональних ринків праці та можливості системи освіти, зокрема, 

професійно (професійно-технічної) освіти щодо задоволення потреб регіону у 

кваліфікованих робітниках, експерти Інституту професійних кваліфікацій звернули 

увагу на необхідність збереження і розвитку трудового потенціалу країни. 

З цією метою у березні 2018р. за ініціативи Інституту було проведено круглий стіл 

«Майбутнє ринку праці в Україні», метою якого було обговорити актуальні питання 

формування та збереження трудового потенціалу, з врахуванням масових міграційних 

тенденцій громадян України працездатного віку, катастрофічного дефіциту кадрів у 

багатьох видах економічної діяльності та необхідності запровадження нових форм і 

видів професійного навчання, зокрема, дорослого населення.  

Рекомендації круглого столу було направлено до центральних органів виконавчої 

влади, відповідальних за розвиток і збереження трудового потенціалу, широкого кола 

стейкхолдерів. 

У грудні 2019 року Інститут звернувся до Президента України В. Зеленського з 

ініціативою розробити проект Указу Президента України «Про основні напрями 

державної політики розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2030 року», 

який би комплексно окреслював державну політику у сфері розвитку та збереження 

трудового потенціалу країни 

4.2. Навчання дорослого населення   

Окрему частину діяльності експертів Інституту у звітний період становило просування 

політики навчання дорослого населення. 
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Разом з партнерською громадською організацією «Жіноча професійна ліга» за 

підтримки проекту «Громадська  синергія» розробили аналітичну доповідь «Якою має 

бути політика навчання дорослих в Україні?» (https://www.civic-

synergy.org.ua/analytics/yakoyu-maye-buty-polityka-navchannya-doroslyh-v-ukrayini/),  

яку було представлено ключовим стейкхолдерам у сфері формування політики освіти 

і навчання дорослих. 

В подальшому експерти Інституту разом з ГО «Жіноча професійна ліга»  в рамках 

проекту «Підвищення обізнаності для просування політики навчання дорослих  в 

Україні» за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Відродження» 

проаналізували проект закону України «Про освіту дорослих» на предмет його 

відповідності інструментам та ідеології Європейського Союзу 

(http://ipq.org.ua/ua/news/257). 

   

 

  

https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/yakoyu-maye-buty-polityka-navchannya-doroslyh-v-ukrayini/
https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/yakoyu-maye-buty-polityka-navchannya-doroslyh-v-ukrayini/
http://ipq.org.ua/ua/news/257
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1. Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на 

території Східної України. 

За підтримки Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) у 2018 – 2019 роках 

Інститут професійних кваліфікацій провів дослідження потреб ринку праці, викликів 

та можливостей на території Східної України, зокрема, в Дніпропетровській, 

Харківській, Запорізькій, Полтавській, територіях Луганської та Донецької областях, 

підконтрольній Україні. 

У ході дослідження експертами Інституту професійних кваліфікацій, зокрема, 

досліджувалися наступні питання:   

 Визначення найбільш затребуваних робітничих професій для регіонального 

ринку праці, зокрема, у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській, 

територіях Луганської та Донецької областях; 

 Аналіз потреб роботодавців в основних та додаткових знаннях та навичках для 

робітників; 

 Аналіз навчальних програм за визначеними спеціальностями на відповідність 

сучасним вимогам роботодавців;  

 Визначення нових підходів до навчання дорослого населення тощо. 

З повною версією звіту можна ознайомитися за посиланням 

http://ipq.org.ua/ua/news/341  

2. 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. 

Результати проекту: 

 розроблено проекти нормативних документів щодо організації навчально-

виробничого процесу на основі дуальної системи навчання; 

http://ipq.org.ua/ua/news/341
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 розроблено методичні рекомендації стосовно створення робочих навчальних 

планів, програм навчальних модулів та дисциплін на основі дуальної системи 

навчання; 

 підготовлено методичні рекомендації для педагогічних працівників 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»). 

3. 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 

Коротка назва проекту: ITE-VET. 

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

Пріоритет – розвиток потенціалу вищої освіти. 

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 року –  14 жовтня 2018 року. 

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 

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

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; 

 переглянута програма 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; 

 підготовлено публікацію «Покращання підготовки вчителів для прикладного 

навчання у системі професійної освіти» («Improving teacher education for applied 

learning in the field of VET»)  

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/vera.braun%40uni-

konstanz.de/FMfcgxwBVDBmmfzSKJLfGkxJkgVDFHxG?projector=1&messagePartId=0.1 

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 (http://ipq.org.ua/) 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/vera.braun%40uni-konstanz.de/FMfcgxwBVDBmmfzSKJLfGkxJkgVDFHxG?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/vera.braun%40uni-konstanz.de/FMfcgxwBVDBmmfzSKJLfGkxJkgVDFHxG?projector=1&messagePartId=0.1
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/
http://ipq.org.ua/


 

16 
 

4. Зміцнення системи інспекції праці і механізмів 

соціального діалогу 

Мета та завдання проекту: 

Ключовим завданнями Проекту МОП «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів 

соціального діалогу», що впроваджується в Україні протягом 2016-2018 років, 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 

праці в сільському господарстві (№ 129) 1969 р., що були ратифіковані Україною у 2004 

році. 

Завдання проекту: 

Вивчення нинішнього стану соціального діалогу з питань інспекції праці і 

напрацювання рекомендацій щодо визначення його оптимальної функціональної 

моделі на майбутнє. 

Результат проекту: 

Підготовлено «Аналітичний огляд нормативно-правової бази і процедур Державної 

служби України з питань праці з питань підбору, планування кар’єри, мотивації та 

професійного навчання кадрів, зокрема інспекторів праці». 
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1. Репозитарій професійних кваліфікацій 

Створений у 2015 році експертами Інституту професійних кваліфікацій. 

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

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. 

Основні особливості Репозитарію: 

1. забезпечення відкритого доступу до системи професійних кваліфікацій України; 

2. зосередження тематичних матеріалів в одному місці; 

3. збереження електронних матеріалів реєстрів. 

 

http://profstandart.org.ua/
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2. Кваліфікаційна мапа України 

Програмний комплекс «Кваліфікаційна мапа України» був створений в 2017 році 

Інститутом професійних кваліфікацій і спрямований на розвиток національної 

системи прогнозування на ринку праці. 

Адреса ресурсу - http://www.futureskills.org.ua/ 

 

Економіка України потребує розвиток прогнозування перспективного попиту, 

пропозиції та диспропорції утвореної і кваліфікованої робочої сили, яка базується на 

комплексному використанні кількісного і якісного аналізу. 

Комплекс «Кваліфікаційна мапа України» спрямований на підтримку курсу 

децентралізації влади в Україні. 

Децентралізація влади в Україні ставить перед місцевими органами влади нові 

завдання і виклики, пов’язані із ефективним розвитком області.  

Одним з таких викликів є управління системою підготовки професійних кадрів для 

потреб держави в цілому і області зокрема на базі обласної мережі закладів 

професійно-технічної освіти, фінансування яких з 2016 року передано на місцеві 

бюджети. 

Комплекс «Кваліфікаційна мапа України» є унікальним ресурсом, який аналізує: 

 структуру зайнятого населення в економіці регіону, потребу в заміщенні 

робітничих кадрів, що вибувають з підприємств, і структуру незайнятого 

населення, що звертається до служби зайнятості; 

 систему професійно-технічної освіти і структуру випуску робітничих кадрів усіма 

професійно-технічними навчальними закладами області; 

 інформацію з метою обґрунтування регіонального державного замовлення на 

фінансування підготовки робітничих кадрів у мережі ПТНЗ області; 

 відповідність кожної професії потребам ринку праці та можливостям підготовки 

кадрів системою професійно-технічної освіти області. 

  

http://www.futureskills.org.ua/
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Впродовж 2017 – 2019 років загальний обсяг фінансування діяльності Інституту 

професійних кваліфікацій становив 1, 4 млн. грн., з яких 994 000 грн. було витрачено 

на роботи, пов’язані із виконанням гранту Німецького товариства міжнародної 

співпраці (GIZ) «Аналіз потреб ринків праці, викликів та можливостей на Сході України 

(у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській Запорізькій областях, частинах 

Луганської та Донецької областей, підконтрольних Україні» (Analysis of labor market 

needs, challenges and opportunities in Eastern Ukraine (Dnipropetrovsk, Poltava, Kharkiv, 

Zaporizhzhia regions, Donetsk and Luhansk GCA). 


