
Національна академія наук України 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

 НАН України» 

 
 

 

 

 

 

 

РИНОК ПРАЦІ  

ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА:  

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

Монографія 

 

 

За науковою редакцією   

доктора економічних наук,  

В.В. Близнюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2021 
 

 



2 

 

УДК 331.5:377 

          Р 32 
 

Автори: Близнюк В. (передмова, 1.1, 1.3, 2.1, 3.3); Юрик Я. (1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.3); Гук Л. 

(2.1; 2.3; 3.3); Хаустов В. (1.2, 3.3), Перегудова Т. (1.2), Куліков Г.(1.2, 2.2) Мірошні -

ченко К. (1.3, 3.1); Паржницький О. (2.2, 2.3, 3.1), Бурлай Т. (3.4), Костриця В. (3.4), 

Парфенюк З. (4.1), Самойленко Н. (4.2), Шевчук Л. (4.3), Лісогор Л.(3.2) 

Рецензенти:  

д.е.н., проф. Семикіна М.В. (Центральноукраїнський національний технічний університет 

МОН України, професор кафедри економіки та підприємництва – Кропивницький) 

д.е.н. проф. Костишина Т.А. (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної 

теорії – Полтава)  

Затверджено до друку постановою Вченою радою 

№77 ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”  

(протокол № 77 від 2 листопада 2021 р.) 

 

Р 32 

Ринок праці та професійно-технічна освіта: особливості взаємодії : монографія / 

за наук. ред. д.е.н. В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 

України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 297 с. – Режим доступу : 

http://ief.org.ua/docs/mg/359.pdf 

 

ISBN 978-966-02-9806-4 (електронне видання) 

 

Монографія є науковим доробком творчого колективу та результатом виконання 

проєкту «Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального 

ринку праці» (КПКВ 2751270) секторальної підтримки регіонального розвитку, за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. В монографії 

докладно розглянуто освітньо-професійні особливості регіонального ринку праці 

Запорізької області та проблеми його кадрового забезпечення. Обґрунтовані підходи та 

оригінальний інструментарій предиктивної оцінки професійних навичок регіонального 

ринку праці дозволяє виявити особливості та механізми формування компетенцій та 

професійних кваліфікації робітничих кадрів. В роботі авторами обґрунтовано та 

осучаснено методичні підходи оцінки вартості професійної підготовки кваліфікованих 

робітників. Комплексність та системність дослідження характеризується представленим 

методичним забезпеченням освітніх стандартів  на основі модульно-компетентнісного 

підходу. 

 Монографія може бути цікава та корисна для фахівців, аналітиків та управлінців, 

що задаються пошуком шляхів забезпечення потреби у кваліфікаціях регіонального ринку 

праці.  

 

 

ISBN 978-966-02-9806-4 (електронне видання)      УДК 331.5:377 

       © НАН України, 2021 

       © ДУ "Інститут еконо міки та прогнозування 

НАН України‖ 

http://ief.org.ua/docs/mg/359.pdf


З М І С Т 

 

ПЕРЕДМОВА 4 

РОЗДІЛ 1. АСИМЕТРИЧНІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РИНКУ ПРАЦІ 7 

1.1. Освітньо-професійна характеристика регіонального ринку праці 7 

1.2. Інструментальний тип мотивації зайнятості робітників   23 

1.3.  Особливості перспективного розвитку регіонального ринку праці 31 

1.4.  Обізнаність громади щодо ситуації на регіональному ринку праці 48 

РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ВІДПОВІДНО ДО 

ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ 66 

2.1. Статистичний аналіз підготовки робітничих кадрів  

у Запорізькій області  66 

2.2. Мотивація до отримання робітничих професій 86 

2.3. Система перепідготовки та безперервної професійної освіти  

в регіоні: проблеми та перспективи розвитку 96 

  

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ  118 

3.1.Організаційно-правове забезпечення функціонування закладів 

професійної освіти 118 

3.2. Державно-приватне партнерство у професійно-технічній освіті 

України: сучасні виклики та перспективи розвитку 125 

3.3. Методичні підходи до визначення вартості професійної 

підготовки кваліфікованих робітників 138 

3.4. Модернізація системи професійної освіти в країнах Європи: 

уроки для України 162 

РОЗДІЛ 4. КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ 188 

4.1. Оптимізація навчально-методичної документації, формування 

методичних засад нових освітніх стандартів на основі 

компетентнісного підходу 188 

4.2. Оновлення засобів навчання на інноваційній основі 219 

4.3. Підготовка та підвищення кваліфікації викладачів та майстрів 

виробничого навчання закладів професійної освіти 238 

ДОДАТКИ 257 



4 

 

П Е Р Е Д М О В А 

 

Успішний розвиток економіки України, підвищення її ефективності та 

інноваційності, забезпечення високих темпів економічного зростання 

неможливі без формування висококваліфікованого кадрового потенціалу. Це 

відбувається в системі професійної освіти, що включає професійно-технічну 

освіту (ПТО), заклади вищої освіти та підготовку кадрів безпосередньо на 

виробництві. 

Кадрове забезпечення регіональної економіки робочою силою 

середнього кваліфікаційного рівня потребує збалансованого та гармонійного 

розвитку двох взаємопов’язаних ринків – ринку праці, що забезпечує попит 

на кваліфікованих робітників, та ринку послуг професійної освіти, що 

забезпечуватиме пропозицію. У сучасній системі професійної освіти та на 

національному ринку праці спостерігається дисбаланс трьох факторів – 

попиту на професійну освіту з боку населення, потреби у кваліфікованих 

кадрах реального сектора економіки і пропозиції  фахівців, підготовлених у 

закладах професійно-технічної і вищої освіти.  

Найбільше нинішній стан ринку праці характеризується 

невідповідністю попиту і пропозиції робітничих кадрів. Україна за 

радянських часів мала розвинену систему професійно-технічної освіти, що 

забезпечувала досить ефективну підготовку робітничих кадрів для всіх 

галузей економіки. Однак зі здобуттям незалежності, що супроводжувалося 

суттєвими ринковими та структурними трансформаціями, система ПТО не 

лише втратила свої позиції, вона зазнала суттєвих змін  у бік стискання та 

деградації.  

Структурні зміни в економіці, насамперед суттєве зменшення частки 

промисловості, старіння населення, посилення міграційних спрямувань, що 

пов’язані як з процесами урбанізації, так і глобалізації та євроінтеграції, 

певний тренд на примітивізацію економіки, що характеризується значною 
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часткою зайнятих на робочих місцях, які не потребують високого освітнього 

рівня – все це визначає тренд розвитку національного та регіональних ринків 

праці та вимоги до професійної освіти з метою подолання або мінімізації 

існуючих освітньо-кваліфікаційних дисбалансів.  

Потреба узгодження попиту та пропозиції робочої сили на рівні 

регіональної економіки визначає необхідність визначення довгострокових та 

середньострокових потреб регіонального ринку праці у професійних 

кваліфікаціях; обґрунтування особливостей підготовки кваліфікованих 

робітничих кадрів у регіоні та визначення необхідного інструментарію 

покращення якості освітніх послуг у закладах професійної освіти регіону. 

Саме враховуючи це, увага дослідників у межах виконання проєкту 

«Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб 

регіонального ринку праці» за Програмою регіонального розвитку «Розвиток 

людського потенціалу» зосередилася на потребах регіонального ринку праці 

Запорізької області та можливостях її кадрового забезпечення. Запорізька 

область – одна із потужних індустріальних областей України і, відповідно, 

потребує якісної професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. 

Водночас загальною проблемою майже всіх закладів професійної освіти 

регіону є невідповідність профільної підготовки галузевому спрямуванню 

розвитку економіки. Так, лише 56% учнів навчаються за професіями 

промислового галузевого спрямування, що призводить до виникнення 

конкуренції між навчальними закладами через дублювання підготовки за 

аналогічними професіями та перенасичення ринку праці робітничими 

кадрами, які не знаходять вакантних місць при працевлаштуванні. Існуючі 

дисбаланси між пропозиціями освітніх послуг та запитами роботодавців, 

проєктною потужністю закладів професійної освіти та наявним 

контингентом, станом навчально-матеріальної бази закладів професійної 

освіти та сучасним технологічним обладнанням підприємств регіону 

негативно впливають на якість професійної підготовки кваліфікованих 

робітничих кадрів. Перелік спеціальностей, за якими готують здійснюють 
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підготовку заклади професійної освіти значний, але не завжди відповідає 

потребам регіону та його галузевій орієнтації. 

Причинами цього є недосконалі нормативно-правова база та механізм 

формування регіонального та державного замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників, неефективний моніторинг потреб ринку праці, 

централізована система управління, залишковий принцип фінансування, 

відсутність цілісної системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу, застаріла матеріально-технічна база 

тощо.  
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РОЗДІЛ 1. АСИМЕТРИЧНІСТЬ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

1.1. Освітньо-професійна характеристика регіонального ринку праці 

 

Запорізька область займає площу 27,2 тис кв. км (4,5% території 

України) та є одним із потужних промислових регіонів України. Із 2017 року 

в динаміці розвитку регіону спостерігалися певні позитивні зміни внаслідок 

покращення кон’юнктури на світових ринках зернових культур і чорних 

металів – основних статей експорту області, обсяги яких були збільшені на 

30%, що і стало поштовхом для нарощення валового регіонального продукту 

(далі – ВРП), виробництва промислової продукції, зростання капітальних 

інвестицій у регіоні. 

 

Рис. 1.1. Динаміка ВРП на 1 особу за окремими регіонами України 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

 

Промисловий комплекс області забезпечує майже 8% 

загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції (14,6 млрд 

грн за підсумками січня 2020 року) – це 4-те місце серед регіонів. Запорізька 

область забезпечує 25,9% загального обсягу виробництва електроенергії в 

Україні, 34,3% – сталі, 23,1% – чавуну. Разом із тим, за підсумками січня–

http://www.ukrstat.gov.ua/
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липня 2020 року індекс промислової продукції становив 88,5% (по Україні – 

92,3%). 

Негативна динаміка обумовлена насамперед скороченням у 2019 році 

виробництва в основних галузях промисловості регіону, зокрема, у 

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування, – на 7,9%, що пояснюється зменшенням випуску 

продукції на ПрАТ «Дніпроспецсталь» (на 31,3%), ПАТ «Запоріжсталь» 

(сталі – на 4,5%, прокату – на 1,2%). Зменшилося постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря – на 17,7%, також знизилися темпи 

розвитку текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів – на 38,6%. 

Галузева структура регіонів суттєво деформована. Критичних ознак 

набули такі суперечності, як: 1) мала та навіть спадаюча частка 

високотехнологічних видів продукції; 2) порушення технологічних ланцюгів 

створення доданої вартості через скорочення обсягів виробництва кінцевих 

видів продукції; 3) посилення сировинної та напівфабрикатної структури 

виробництва. Україна хоча і підкреслює свою прихильність до радикальних 

структурних змін, проте дійсність часто зовсім протилежна. Фактично 

відбувається деіндустріалізація країни.  

Галузева спеціалізація та ступінь розвиненості й результативності для 

регіональної економіки оцінюється за допомогою коефіцієнта локалізації, 

згідно з яким види економічної діяльності регіональної економіки 

розподіляються на базові, місцевого значення та галузі, на яких регіон не 

спеціалізується. Розрахунок таких коефіцієнтів для Запорізької області дав 

нам змогу оцінити рівень конкурентоспроможності галузей в економічній 

структурі країни  

Незважаючи на посилення процесів деіндустріалізації, розрахунки 

коефіцієнтів локалізації у галузевій структурі економіки та зайнятості 

Запорізької області свідчить про спрямування економічного розвитку 

безпосередньо на переробну промисловість та постачання газу, пари та 
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кондиційованого повітря. Так, на рис. 1.2 у верхньому правому квадранті 

зосереджені саме ці види діяльності, які є найбільш конкурентними у 

регіональній економіці. Такий параметр, як розмір бульбашки на рисунку, 

характеризує частку зайнятих у регіоні за видами економічної діяльності.  

Таким чином серед базових видів економічної діяльності регіону, які 

відносяться до сильного типу за рівнем конкурентоспроможності, слід 

виокремити галузь постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря та галузі переробної промисловості. Сільське господарство, 

транспорт, будівництво, торгівля, освіта, охорона здоров’я, інформаційні 

технології та бізнес-послуги є видами діяльності місцевого значення та 

обслуговують потреби внутрішньо регіонального ринку. Освіту, професійну, 

наукову та технічну діяльність відносять до галузей із сильним типом 

конкурентоспроможності, а торгівлю й охорону здоров’я – із депресивним. 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування за 

досліджуваний період відзначалася значним припливом персоналу і серед 

непрофільних є зростаючою галуззю. 

Оскільки переробна промисловість відноситься до базових видів 

економічної діяльності, нами здійснено більш глибинний  аналіз галузевої 

спеціалізації регіону. Галузевий розріз коефіцієнтів локалізації у переробній 

промисловості показав, що до базових галузей регіональної економіки 

Запорізької області із найвищим рівнем конкурентоспроможності слід 

відносити підприємства машинобудування та металургійного виробництва 

(рис. 1.3). І саме підприємства визначених нами базових видів економічної 

діяльності та базових галузей переробної визначають та визначатимуть 

перспективний попит на робочу силу регіону. 
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Коефіцієнт локалізації за валовою доданою вартістю  
Рис. 1.2. Спеціалізація економіки Запорізької області за видами діяльності, 2019 р. 

На рисунку цифрами зазначено такі види економічної діяльності: 1 – Сільське, лісове та рибне господарства; 9 – Інформаційні технології та бізнес-послуги 

(інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; операції з нерухомим майном; професійна, наукова та технічна діяльність; діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування); 10 – Державне управління і оборона; обов'язкове соціальне страхування; 11 – Освіта; 13 – Інші види економічної 

діяльності (мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг 

Якщо коефіцієнт локалізації за зайнятістю або за доданою вартістю дорівнює 1, то це означає, що частки зайнятих у галузі або частка ВДВ на регіональному та 

національному рівні співпадають. Якщо коефіцієнт локалізації більше 1, регіональні галузеві показники перевищують аналогічні показники в середньому по економіці 

країні. До базових у регіоні галузей належать ті, у яких коефіцієнт локалізації понад 1,251. Види діяльності із коефіцієнтом локалізації в діапазоні від 0,751 до 1,25 є 

галузями місцевого значення. Вони обслуговують потреби внутрішньо регіонального ринку та потенційно призначені для збереження в регіоні. Галузі, із коефіцієнтом 

локалізації менше 0,75 є такими, на яких регіон не спеціалізується. 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 
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Рис. 1.3. Спеціалізація економіки Запорізької області за галузями переробної промисловості, 2018 р. 
Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Функціонування потужного промислового сектора та сільського 

господарства дозволяє регіону залишатися в Україні серед лідерів. Зростання 

валового регіонального продукту засвідчує зростання валового продукту на 

одиницю населення і в грошовому еквіваленті: 2004 р. – 8093 грн, 2009 р. – 

20614 грн, 2015 р. – 50609 грн, 2018 р. – 85784 грн. 

У переробній промисловості Запорізької області працює понад 70% 

загальної кількості працівників, з них в металургійному виробництві – близько 

20% загальної чисельності штатних працівників. Частка працюючих у галузі 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря також 

наближається до 20%. Що ж до динаміки зайнятих в металургійному 

виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря, то в період 2015–2019 рр. відбулося помітне скорочення чисельності 

працюючих відповідно на 12 та 7%. У машинобудуванні в цей період у галузях 

виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань та 

виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів, спостерігалося зростання кількості зайнятих; тенденція 

щодо помітного скорочення чисельності працівників зберігається в галузі 

виробництва електричного устаткування (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Динаміка кількості штатних працівників, осіб 

Галузь виробництва 2015 р. 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

Металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

31979 29610 29068 28130 28101 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

25753 26893 24638 22901 24061 

Виробництво електричного устаткування 10299 9782 9350 9178 8554 

Виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 

5226 5116 6056 6319 5711 

Виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 
 

21899 22174 22004 к К 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Попри низький рівень сенситивності основних показників ринку праці до 

змін макроекономічних параметрів, який був характерним досить тривалий 

період часу, період з 2013 р. позначився суттєвим випробуванням як для країни 

загалом, так і ринку праці зокрема. Насамперед це проявилося в істотному 

звуженні можливостей прикладання праці у внутрішньому сегменті зайнятості. 

Загальне зменшення кількості робочих місць загалом в Україні за період 2013–

2019 рр. становить 16,6%, аналогічний показник по Запорізькій області –12,7% 

(рис. 1.4 ). 

 

Рис. 1.4. Динаміка зайнятості в Україні та Запорізькій області, % 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

 

Щорічні зміни чисельності працівників за окремими галузями 

промисловості Запорізької області продемонстровано на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5. Динаміка зміни штатних працівників у галузевому розрізі,  

2015–2019 рр., % 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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На тлі змін у загальній чисельності зайнятих галузевий склад робочої 

сили регіону за досліджуваний період характеризувався відносною 

стабільністю, за нашими розрахунками, відповідні структури співпадали на 

90%. Аналіз чисельності та структури зайнятих Запорізької області показав, що 

найбільшими сферами прикладання трудових зусиль там були і залишаються 

підприємства оптової та роздрібної торгівлі (19,1%), переробної промисловості 

(17,4%), сільського господарства (15%). І саме на ці види економічної 

діяльності припадають найбільші обсяги скорочення робочих місць протягом 

досліджуваного періоду (рис.1.6). 

Галузева реалокація робочих місць у регіоні відбувалася одночасно зі 

зміною диференціації галузевих заробітних плат. Так, фінансова та страхова 

діяльність, акумулюючи зовсім незначну частку зайнятих (менше 1%), 

традиційно забезпечує працівників заробітною платою значно вищого рівня, 

ніж середня по області . Промисловість, у свою чергу, акумулюючи значну 

частку зайнятих у регіоні та пропонуючи зарплату, більшу за її середнє 

значення в області, істотно зменшила внесок у зарплатну диференціацію. 

Рис. 1.6. Зміна галузевої структури зайнятості регіону 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Розподіл зайнятих за професіями та відповідні структурні зрушення 

характеризують зміни в попиті на робочу силу відповідно до коливань ринкової 

кон’юнктури. Сучасний ринок праці суттєво загострює структурні диспропорції 

між попитом на робочу силу та її пропозицією за професіями, що обмежує 

можливості працевлаштування безробітних і не сприяє задоволенню потреб 

роботодавців у працівниках. Протягом багатьох років зберігається досить 

високий запит на кваліфікованих робітників з інструментом (25,6% від 

загальної кількості вільних робочих місць станом на 01.01.2019 р. у Запорізькій 

області), працівників найпростіших професій (12,2%), робітників з 

обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та машин (12,2%). 

Найбільш представленими професіями на ринку праці Запорізької області 

(рис. 1.7) є професіонали (14,6%), працівники сфери торгівлі та послуг (15,3%), 

кваліфіковані робітники з інструментом (13,7%), робітники з експлуатації та 

контролю за роботою технологічного устаткування (14,7%). Однією з ознак 

примітивізації економіки регіону є досить високий рівень задоволеного попиту 

на найпростіші професії (16,5% усіх зайнятих у регіоні). 

 

Рис. 1.7. Динаміка професійної ст руктури регіонального ринку праці 

 

Цікавим є і той аспект, якою ж мірою професійний склад робочої сили 

регіону залежить від гендерного розподілу зайнятості. Згідно з теорією людського 
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капіталу, вибір індивідом професії залежить від очікуваної індивідуальної віддачі 

протягом трудового життя, а раціональна поведінка жінки на ринку найімовірніше 

передбачатиме вибір таких професій, зайнятість за якими в умовах тимчасового 

виходу з ринку матиме незначні втрати. Як зазначають С. Полачек
1
 та Р. Анкер

2
 , 

жінки, маючи схильність працювати за тими професіями, що дозволяють їм 

поєднувати роботу та виконання домашніх обов’язків, обиратимуть заняття із 

відносно високою стартовою зарплатою та низькою віддачею від нагромадженого 

професійного досвіду. 

Нерівномірність розподілу жінок та чоловіків за професіями характеризує 

горизонтальну і, певною мірою, вертикальну сегрегацію на ринку праці. 

Високий ступінь гендерної сегрегації є значимим фактором диспропорцій у 

рівні оплати праці, у кар’єрних перспективах і, як наслідок, – у нерівності 

можливостей чоловіків та жінок у сфері зайнятості в регіоні загалом. Відтак 

аналіз гендерних аспектів сегрегації на регіональному ринку праці важливий не 

лише з точки зору соціальної справедливості, а й з позицій підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів регіону.  

Аналіз гендерної професійної структури зайнятості дав такі результати 

(рис. 1.8). Так, понад половину чоловіків (62,7%) представлені на робочих 

місцях кваліфікованих робітників з інструментом, з обслуговування, 

експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, а також на 

найпростіших посадах, які не потребують професійної освіти. 

Жінки, відповідно, зосереджені у професіях, які не потребують 

використання фізичної праці, із одночасно вищими вимогами до освітнього 

рівня – професіоналів, фахівців та працівників торгівлі та послуг. 

Цілком закономірною є подібність гендерної структури безробіття до 

гендерної структури зайнятості (рис. 1.9). 

                                                           

1 Polachek S.W. Occupational Self-Selection: a Human Capital Approach to Sex Differences in Occupational Structure. 

The Review of Economics and Statistics. 1981. № 63. Р. 60–69. 
2
 Anker R. Theories of Occupational Segregation by Sex: An Overview. International Labor Review. 1997. Vol. 136. 
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Рис. 1.8. Гендерна професійна структура зайнятості Запорізької області 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

 

Рис. 1.9. Гендерна професійна структура безробіття, % 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Найчастіше безробітні жінки в регіоні представлені колишніми 

професіоналами (15%), фахівцями (12,7%) і працівниками сфери торгівлі та 

послуг (25,7%). Водночас безробітні чоловіки – це робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролю за роботою технологічного обладнання (33,5%), а 

також кваліфіковані робітники з інструментом (27,3%).  

Регіональний ринок праці характеризується розбалансованістю із ринком 

освітніх послуг, унаслідок чого виникли перекоси в кількісно-якісній структурі 

робочої сили та щодо невідповідності рівня кваліфікацій потребам 

роботодавців. Так, освітня структура галузевої зайнятості свідчить, що з 

високою формальною освітньою підготовкою робоча сила зосереджена у 

сферах держуправління, охорони здоров’я, інформаційних технологіях та 

бізнес-послугах, освіти (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Освітня структура галузевої зайнятості населення в Запорізькій 

області, 2019 р., % 

Джерело: розраховано за даними вибіркових обстежень робочої сили. 
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Майже кожен другий зайнятий у галузях добувної промисловості, 

будівництва, сільського господарства, водопостачання та на транспорті мав 

професійно-технічну освіту. Попит на низькокваліфіковану працю, що не 

потребує ніякої кваліфікації, є традиційно високим у будівництві, сільському 

господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі. 

Вищий освітній рівень ризик безробіття в регіоні не зменшує, а – навпаки – 

підвищує. Так, серед безробітних Запорізької області  48% тих, хто має вищу 

освіту, і 36% із професійно-технічною освітою. Тобто для осіб, освітній рівень 

яких відповідає робітничим посадам, вірогідність знайти роботу, враховуючи 

промислову орієнтацію регіону, є вищою. 

Визначення потреби ринку у відповідних навичках має за мету 

попередження освітньо-професійних дисбалансів, які останніми роками 

поглиблюються. Інтерес науковців до проблеми надмірного рівня кваліфікації 

та її впливу на економічний розвиток та добробут робітників розпочалися з 

публікації Р. Фрімена «Надмірно освічений американець»
3
, у якій він розглянув 

проблему зайнятості на робочих місцях, які потребують значно нижчого рівня 

освіти. Останні десятиріччя інтерес до проблеми невідповідності навичок та 

надмірності освіти лише зростає. Недостатність освітнього рівня призводить до 

гальмування сукупної продуктивності, а її надмірний рівень свідчить про 

неефективність інвестицій в освіту як занадто дорогих для суспільства. 

Результати досліджень Дж. Хартога
4
, П. Слоуна

5
, Е. Лєвіна та Х. Остербіка

6
 

доводять, що надмірно освічені робітники, порівняно з тими, чий освітній 

рівень відповідає займаним робочим місцям, отримують «штрафи» у вигляді 

меншої зарплати. 

                                                           

3 Freeman R. The overeducated American. NewYork: AcademicPress, 1976. 
4
 Hartog J., Over-education and earnings: Where are we, where should we go? Economics of Education Review. 2000. 

Vol. 19, No 2. Р. 131–47. 
5
 Sloane P.J. Much ad about nothing? What does the overeducation literature really tell us? Overeducation in Europe / 

Büchel, F. et al. (Eds), Edward Elgar, Cheltenham, 2003. Р. 11–48. 
6
 Leuven E. and Oosterbeek H. Overeducation and mismatch in the labor market. Handbook of the Economics of 

Education / Hanushek, E.A., Machin, S. and Woessmann, L. (Eds). 2011. Vol. 4. Р. 283–326. 
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В Україні простежується автономність розвитку ринків праці та освітніх 

послуг
7
, і Запорізька область не стала винятком. Завищені очікування 

населення від отриманого рівня освіти простежуються в тому, що 38,2% 

технічних службовців, 17,5% працівників сфери торгівлі та послуг, 14,5% 

кваліфікованих робітників з інструментом зайняті на робочих місцях, які не 

потребують повної та базової вищої освіти. А особливе занепокоєння 

викликає той факт, що кожен п’ятий на найпростіших роботах має різного 

рівня вищу освіту (табл. 1.2).  

Одна з причин такого дисбалансу перебуває у площині самої освіти. 

Доступність та зниження вимог до абітурієнтів на вході у заклади вищої освіти 

поступово дискредитували саму вищу школу. 

Таблиця 1.2 

Освітня структура професійних груп зайнятих у Запорізькій області 

України та масштаби дисбалансу між кваліфікаційним рівнем працівників 

та робочих місць, 2019 р., % 

Показник 
Недостатній 

освітній рівень 

Достатній 

освітній рівень 

Надмірний 

освітній рівень 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі) 13,4 86,6 - 

Професіонали 10,5 89,4   

Фахівці 10,2 89,8   

Технічні службовці 1,9 59,9 38,2 

Працівники сфери торгівлі та послуг 1,6 80,8 17,5 

Кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарств, риборозведення 

та рибальства 8,6 85,7 5,7 

Кваліфіковані робітники з 

інструментом 8,6 83,2 14,5 

Робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролю за роботою 

технологічного устаткування 0,5 92,2 7,4 

Найпростіші професії   38,9 61,1 
Джерело: розраховано за даними вибіркових обстежень робочої сили 

 

                                                           

7
 Skills needs identification and skills matching in South Eastern Europe.. Report. Year 2016. URL: 

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/52A4B230DF6113F1C125805A005567B3_Skills%20needs%20identific

ation%20and%20matching%20SEE.pdf  

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/52A4B230DF6113F1C125805A005567B3_Skills%20needs%20identification%20and%20matching%20SEE.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/52A4B230DF6113F1C125805A005567B3_Skills%20needs%20identification%20and%20matching%20SEE.pdf
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Якість освіти, поступово перетворюючись з інструменту інвестування у 

людський капітал та підвищення індивідуальної конкурентоспроможності на 

інструмент соціалізації молоді до майбутнього життя, суттєво знижується. Існує 

висока ймовірність того, що, отримавши вищу освіту, часто за державний кошт, 

можна бути зайнятим на робочих місцях, які вимагають рівня професійно-

технічної підготовки. 

Інша ж причина в економіці регіону, що не продукує стільки робочих 

місць, які потребують вищої освіти. До прикладу, експерти Європейського 

центру розвитку професійної освіти визначили, що до кінця 2020 р. у країнах 

Європи вищого освітнього рівня вимагатимуть лише 31,5% робочих місць і 

48% робочих місць потребуватимуть робочої сили із середнім професійним 

освітнім рівнем. Таким чином, особливого інтересу заслуговує саме професійна 

освіта, що формує основи задоволеного попиту в Запорізькій області, 

враховуючи її індустріально-аграрну спеціалізацію. 

Як свідчать наші розрахунки, 90% зайнятих із професійно-технічною 

освітою в області представлені в таких професійних группах, як робітники з 

обслуговування, експлуатації та контролю за технологічним обладнанням 

(26,8%), кваліфіковані робітників з інструментом (25,2%), працівники сфери 

торгівлі (15,9%). Трохи менше чверті (22,3%) зосереджено на найпростіших 

робочих місцях, які не потребують спеціальної підготовки.  

У регіоні реалізуються інвестиційні проєкти у галузі тваринництва, а 

саме: створення сімейних молочних міні-ферм, реконструкції тваринницьких 

приміщень у галузі свинарства. Стабілізація та подальший розвиток галузі 

тваринництва є перспективою економічного розвитку регіону, що надає 

можливість створення нових робочих місць, покращення добробуту та 

підвищення життєвого рівня сільського населення області. 

Враховуючи розвиненість необхідної інфраструктури, потенціал суміжних 

галузей, інвестиційну привабливість тощо, визначено перелік видів діяльності, 

які формують основу економічної спеціалізації Запорізької області: 

–  виробництво чавуну, сталі та феросплавів; 

–  лиття металів та виробництво інших готових металевих виробів; 
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–  виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, 

дослідження та навігації; 

–  виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, 

електророзподільчої та контрольної апаратури;  

–  виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв; 

–  виробництво машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства; 

–  виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього 

устаткування. 

Інші види економічної діяльності, які характеризуються високим рівнем 

інноваційної діяльності або високими темпами економічного зростання, на 

сьогоднішній день не мають достатньої економічної потужності, щоб стати 

точками економічного зростання для окремих сфер діяльності чи територій 

Запорізької області
8
.  

Рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 134 затверджено 

Стратегію регіонального розвитку Запорізької області, якою визначено основне 

завдання – сформувати конкурентоспроможну економіку регіону, що 

розвивається на засадах смарт-спеціалізації, та визначено її оперативні цілі
9
: 

оперативна ціль 1 – індустріально-технологічний розвиток економіки на 

інноваційних засадах; 

оперативна ціль 2 – розвиток бізнес-екосистем регіону; 

оперативна ціль 3 – нарощення туристично-рекреаційного потенціалу; 

оперативна ціль 4 – модернізація транспортно-логістичної інфраструктури 

в умовах зовнішніх викликів. 

Серед смарт-спеціалізацій регіональною Стратегією-2027 визначено: 

виробництво електрообладнання, виробництво ендопротезів, виробництво 

машин і устаткування для сільського і лісового господарства, виробництво 

двигунів та запасних частин до гвинтокрилів. 

 

                                                           

8
 Дані досліджень Туринського процесу у Запорізькій області. 

9
 Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року. URL: 

https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000130/130216.pdf 
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1.2. Інструментальний тип мотивації зайнятості робітників  

 

При збереженні позитивної тенденції щодо збільшення середньомісячної 

заробітної плати в номінальному вимірі за усіма галузями промисловості в 

період 2016–2019 рр., найнижчою вона залишалась у галузі виробництва машин 

і устаткування, не віднесених до інших угруповань, де й відбувалося найбільш 

жваве скорочення працівників. За розміром заробітної плати ця галузь 

віддаляється від галузі постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, й у 2019 р. відстань вимірювалася 150% (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11. Динаміка номінальної заробітної плати штатних працівників 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

Порівняно із середнім розміром середньомісячної заробітної плати по 

економіці значно меншою вона була лише в 2015 р. та 2019 р. у галузі 

виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань. У 

інших же галузях заробітна плата упродовж усього періоду є помітно вищою 

від середньої по економіці (рис. 1.12). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 1.12. Відношення середньомісячної заробітної плати в галузі до її 

середнього рівня по економіці, % 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

 

Хоча галузь металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування, як і інші галузі переробної 

промисловості, за розміром заробітної плати значно поступається сфері 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, проте 

демонструє найвищі показники продуктивності праці (табл. 1.3).   

Таблиця 1.3 

Продуктивність праці за окремими видами економічної діяльності 

Запорізької області в період 2016–2019 рр. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

1314,3 1440,8 1734,4 1971,7 1942,3 

Металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і 

устаткування 

1500,6 1704,5 2445,0 3036,9 2497,6 

Переробна промисловість 877,5 989,5 1395,3 2038,2 1676,3 

Джерело: розрахунки на основі даних Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Структура промисловості області є висококонцентрованою – майже 38% 

у ній припадає на металургію та 29% – на виробництво повітряних і космічних 

літальних апаратів, супутнього устаткування. Серед потенційних напрямів 

розвитку економіки області – переробна промисловість, сільське господарство, 

оптова та роздрібна торгівля, енергетика. 

У вітчизняній науковій літературі часто зустрічаються нарікання на 

невідповідність попиту і пропозиції робочої сили, що викликано 

нераціональною підготовкою кадрів, що потребує подальшої модернізації 

професійно-технічної освіти в контексті потреб регіональних ринків праці. 

Одним із показників, який відображає масштаби дисбалансів, є 

навантаження на одну вакансію. Попри деяке зменшення значення за цим 

показником, що відображено в інформації Державної служби статистики, у 

деяких регіонах невідповідність попиту та пропозиції робочої сили вражає 

своїми масштабами. В групу найбільшого ризику потрапила і Запорізька 

область зі значенням 26 безробітних на одну вакансію
10

. 

З певною періодичністю в наукових працях обговорюється питання 

недостатнього обсягу представників робітничих професій, невідповідність 

набутого освітнього фаху обраній у подальшому професії (50% опитаних 

працюють не за фахом, а майже третина має бажання змінити професію
11
), що 

посилює дисбаланси на регіональних ринках праці. Попри розвиток ринку 

освітніх послуг та підвищення мобільності робочої сили, вирішити означену 

проблему не вдається. Це пояснюється дією системи чинників, серед яких 

окремо хотілося б виділити оплату праці. На наш погляд, при розробленні 

заходів, спрямованих на мінімізацію професійних дисбалансів на регіональних 

ринках праці важливим є не тільки посилення взаємодії між ринком освітніх 

послуг та ринком послуг, а й забезпечення гідної оплати праці.  

Аналіз даних обласних центрів зайнятості показав, що в регіонах України 

до топ-вакансій входять кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з 

обслуговування устаткування та машин, працівники сфери торгівлі та послуг, 

                                                           

10 Статистичний збірник «Регіони України» 2019. Частина 1 / Державна служба статистики України; за ред. І.Є. Вернера. 

Київ, 2019. 315 с. С. 79. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_ru1ch2019.pdf 
11 Урядовий кур’єр. 9 квітня 2019 р. С. 2. 
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професіонали, фахівці та найпростіші професії. Дані по Запорізькій області 

наведено в табл. 1.4. 

Таблиця1.4 

Варіація рівня заробітної плати по відношенню до мінімальної та середньої 

в Запорізькій області за професійними групами у 2018 р. 

 

Структура вакансій за професійними 

групами, % 

(топ 5) 

Співвідношення 

заробітної плати в 

регіоні з середньою 

заробітною платою 

в професійній 

групі в регіоні 

Співвідно-

шення 

заробітної 

плати в регіоні 

з мінімальною 

заробітною 

платою 

Співвідно-шення 

заробітної плати 

в регіоні 

порівняно з 

середньомісяч-

ною по Україні 

Кваліфіковані робітники з інструментом – 25,1 1,14 1,55 0,66 

Робітники з обслуговування устаткування та 

машин – 16,1 
1,17 1,59 

0,68 

Найпростіші професії – 13,4 0,85 1,15 0,49 

Працівники сфери торгівлі та послуг – 12,7 0,81 1,11 0,47 

Професіонали – 10,4 0,98 1,33 0,57 

Працівники сфери торгівлі – 10,5 0,81 1,15 0,49 

професіонали - 8,6 1,01 1,43 0,61 

Джерело: розраховано за даними Запорізького обласного центрі зайнятості. URL: 

https://zap.dcz.gov.ua/ 

 

Наведені дані доводять збереження проблеми недостатності на ринку 

праці працівників робітничих професій. Одним із важливих чинників, який 

впливає на попит та пропозицію робочої сили є заробітна плата, аналіз якої за 

топовими професійними групами в Запорізькій області доводить її невисокий 

рівень. Рівні заробітної плати за зазначеими професіями порівняно з 

середньомісячною по Україні залишаються доволі низькими та навіть не 

досягають її розміру. Формуються передумови зниження мотивації населення 

працювати за робітничими професіями, збільшуючи прірву між попитом та 

пропозицією. Міжрегіональні відмінності в розмірах оплати праці формують 

передумови міжрегіональної трудової міграції та посилення дефіциту кадрів у 

Запорізькій області. 

На основі проведеного нами дослідження сформовано зони ризику 

посилення дефіциту працівників за п’ятьма топовими професіями в попиті у 

зв’язку з низьким рівнем оплати праці, що представлено в табл. 1.5–1.7. Як буде 

показано далі, з цієї вибірки випали деякі регіони, що пов’язано із тим, що в тих 

регіонах зазначена професійна група не увійшла до топ-5. 
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Таблиця 1.5 

Групування регіонів за зонами ризику дефіциту кваліфікованих робітників 

з інструментом 

 Інтервали за показником – AWRegion/AWUkraine* 

Ін
те
р
в
ал
и
 з
а 
п
о
к
аз
н
и
к
о
м
 -

 

cт
р
у
к
ту
р
а 
в
ак
ан
сі
й
 з
а 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
и
м
и
 

гр
у
п
ам
и
, 
%

 
 0,53–0,67 Medium0,68 0,69–0,88 

2
5

,0
5
-3

8
,7

0
 

Зона максимального ризику 

Запорізька, Тернопільська, 

Хмельницька 
Вінницька, 

Чернівецька 

Зона середнього ризику 

Дніпропетровська, Закарпатська, 

Кіровоградська, Львівська, 

Полтавська, Харківська 

M
ed

iu
m

 

2
5

,0
4
 

Івано-Франківська - - 

1
3

,8
0

-2
5
,0

3
 Зона ризику вище середнього 

Житомирська, Луганська, 

Миколаївська, Одеська, 

Рівненська, Сумська, Херсонська, 

Чернігівська 

- 

Зона мінімального ризику 

Волинська, Донецька, Київська, 

Черкаська, м. Київ 

* AWRegion/AWUkraine – Співвідношення заробітної плати в регіоні порівняно з середньомісячною 

по Україні. 

Джерело: розраховано та систематизовано за даними: URL http://ukrstat.gov.ua/ 

 

 

Як видно, Запорізька область потрапила до зони максимального ризику 

щодо посилення дисбалансу між попитом і пропозицією кваліфікованих 

робітників з інструментом, де рівень оплати є нижчим порівняно з іншими 

регіонами при високому попиті на працівників цієї професійної групи.  В 

наступній таблиці (табл. 1.6) нами представлено групування регіонів за 

професійної групою – робітники з обслуговування устаткування та машин. 

Таблиця 1.6 

Групування регіонів за зонами ризику дефіциту робітників з 

обслуговування устаткування та машин 

 Інтервали за показником - AWRegion/AWUkraine 

Ін
те
р
в
ал
и
 з
а 
п
о
к
аз
н
и
к
о
м
 -

 

С
тр
у
к
ту
р
ав
ак
ан
сі
й
 з
а 
п
р
о
ф
ес
ій
н
и
м
и
 

гр
у
п
ам
и
, 
%

 

 0,49–0,0,69 Medium0,70 0,71–0,93 

1
7

,4
5
-2

2
,5

0
 

Зона максимального ризику 

Вінницька, Житомирська, 

Луганська, Рівненська, Сумська, 

Хмельницька 

- 

Зона середнього ризику 

Дніпропетровська, Закарпатська, 

Київська, Львівська, Черкаська 

M
ed

iu
m

1
7

,4
4
 

- - - 

1
2

,8
0
-1

7
,4

3
 Зона ризику вище середнього 

Волинська, Запорізька, Івано-

Франківська, Миколаївська, 

Тернопільська, Чернівецька, 

Чернігівська 

- 

Зона мінімального ризику 

Донецька, Кіровоградська, 

Одеська, Полтавська, 

Харківська, м. Київ 

 

Джерело: розраховано та систематизовано за даними: URL: http://ukrstat.gov.ua/ 

http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
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Запорізька область потрапила до зони ризику, вищого за середній. 

Підвищений попит на працівників сфери торгівлі та послуг засвідчує 

розширення цієї сфери економічної діяльності.  

Таблиця 1.7 

Групування регіонів за зонами ризику дефіциту працівників сфери 

торгівлі та послуг 
 Інтервали за показником - AWRegion/AWUkraine 

Ін
те
р
в
ал
и
 з
а 
п
о
к
аз
н
и
к
о
м
 -

 

ст
р
у
к
ту
р
а 
в
ак
ан
сі
й
 з
а 
п
р
о
ф
е
сі
й
н
и
м
и
 

гр
у
п
ам
и
, 
%

 

 0,45–0,51 Medium 0,52 0,53–0,76 

1
5

,5
2
-2

8
,8

0
 Зона максимального ризику 

 

Донецька, Житомирська, Івано-

Франківська, Рівненська, 

Херсонська, Хмельницька 

Тернопільська 

Зона середнього ризику 

 

Волинська, Львівська,  

M
ed

iu
m

 

1
5

,5
1

 

- - - 

1
0

,0
0
-1

5
,5

0
 Зона ризику вище середнього 

 

Вінницька, Дніпропетровська, 

Запорізька, Луганська, 

Полтавська, Чернігівська 

- 

Зона мінімального ризику 

 

Закарпатська,  

Київська, Кіровоградська, 

Черкаська, Чернівецька, м. Київ 

Джерело: розраховано та систематизовано за даними: URL: http://ukrstat.gov.ua/ 

 

І знову Запорізька область потрапила до зони ризику, вищого за середній. 

Проблема ще поглиблюється, якщо порівняти середню заробітну плату  

в регіонах з даними середньої заробітної плати у європейських країнах  

(табл. 1.8). 

Як наслідок здешевлення робочої сили, збільшуються обсяги трудової 

еміграції, на загрозливих тенденціях якої наголошують провідні вчені України. 

Особливу небезпеку становить те, що в структурі трудових мігрантів 

збільшилася частка молоді у віці 15–24 років та частка мігрантів з освітою, що 

негативно відображається на окупності державних інвестицій в освіту. 

Важливість чинника заробітної плати підтверджують і дані 

соціологічних досліджень відділу соціально-економічних проблем праці ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» в межах проєкту 

«Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального 

ринку праці». 

Так, учні професійно-технічних закладів освіти Запорізької області 

зазначили, що при виборі спеціальності найвагомішими чинниками стали 

http://ukrstat.gov.ua/
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цікавість професії, її престижність, порада батьків та достатній рівень 

заробітної плати. Розподіл чинників за рейтингом наведено на рис. 1.13. 

 

Таблиця 1.8 

Середня заробітна плата в країнах Європи та Україні 

 
Країни Середня заробітна плата, євро 

Україна 344 

Країни ЄС  

Австрія 4000 

Бельгія 4624 

Болгарія 656 

Угорщина 1152 

Німеччина 4224 

Греція 1728 

Данія 5856 

Ірландія 4272 

Іспанія 2544 

Італія 3264 

Кіпр 2128 

Латвія 1024 

Литва 912 

Люксембург 5280 

Мальта 2064 

Нідерланди 4224 

Польща 1216 

Португалія 1808 

Румунія 816 

Словаччина 1296 

Словенія 2272 

Велика Британія 3408 

Фінляндія 4096 

Франція 3872 

Хорватія 1440 

Чеська Республіка 1312 

Швеція 4128 

Естонія 1392 

Джерело: Средние и минимальные зарплаты в Европе: уровень зарплат по странам Евросоюза и 

некоторым другим странам мира. Таблицы зарплат на 2019 год. URL: https://ru-

geld.de/salary/europe.html#average 
 

https://ru-geld.de/salary/europe.html#average
https://ru-geld.de/salary/europe.html#average
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Рис. 1.13. Розподіл відповідей учнів ЗП(ПТО) щодо спонукання  

до вибору цієї спеціальності? 

Джерело: дані соціологічних досліджень відділу соціально-економічних проблем праці ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». 

 

Розмір заробітної плати став одним із вирішальних чинників не 

працювати за раніше обраною професією, про що зазначили 24,8%, 

поступаючись тільки чинникам: «втратив інтерес до професії» – 30,4% та 

«умови праці не відповідають очікуваним» – 25,2%. Детальний розподіл 

відповідей наведено на рис. 1.14.  

Підсумовуючи, зауважимо, що про важливість заробітної плати при 

виборі місця роботи зазначили 69,9% опитаних. 
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Рис. 1.14. Розподіл відповідей учнів ПТНЗ на запитання  

«Якщо не плануєте (не вирішили) працювати за професією,  

то вкажіть три основні причини» 
Джерело: дані соціологічних досліджень відділу соціально-економічних проблем праці ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». 

 

 

1.3.  Особливості перспективного розвитку  

регіонального ринку праці 

 

Обґрунтування напрямів підготовки та переліку професій, яких 

потребує регіональний ринок праці, передбачає насамперед визначення 

детального переліку найбільш поширених професій зайнятих у регіоні, так 

званого професійного «ядра» та оцінка можливості їхньої підготовки в 

закладах професійної освіти області. До складу сформованого нами 

професійного «ядра» увійшли 29 робітничих професій, що охоплюють 80% 

зайнятих у регіоні за професійними групами від четвертої до восьмої  (табл. 

1.9). Що цікаво, всього п’ять професій у «ядрі» представляють 50% зайнятих 

у регіоні робітників. 
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Таблиця 1.9 

Характеристика професійного «ядра» ринку праці Запорізької області 

Код Назва професії 
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о
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1
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ю
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о
сі
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П
ід
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в
к
а 
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о
б
л
ас
ті
 з
а 

п
р
о
ф
ес
іє
ю

 

8322 

Водії автотранспортних засобів та 

робітники з обслуговування 

автотранспортної техніки 

16,28 12,83 10,96 74,53 1,25 + 

5220 Продавці в магазинах 14,11 17,69 18,73 59,06 1,55 + 

5169 Працівники захисних та охоронних служб 8,63 6,91 8,10 62,61 1,72 – 

7241 Електромеханіки та електромонтажники 6,76 4,66 2,88 84,36 0,91 + 

7233 

Механіки та монтажники 

сільськогосподарських та промислових 

машин 

4,83 8,33 6,17 86,68 1,09 + 

7129 
Будівельники, ремонтники споруд та 

верхолази 
4,07 1,39 0,91 71,20 0,96 + 

5230 
Продавці, які ведуть торгівлю з лотків та 

на ринках 
3,79 0,12 0,51 54,44 6,50 + 

7231 
Механіки та монтажники моторних 

транспортних засобів 
3,72 0,69 0,64 93,84 1,36 + 

8331 

Робітники з керування та обслуговування 

сільсько- та лісогосподарського 

устаткування 

3,32 13,82 17,03 70,08 1,81 + 

4211 Касири та білетери 2,99 1,24 2,53 71,01 2,98 + 

7212 Зварники та газорізальники 2,78 3,48 2,27 101,92 0,96 + 

5132 
Працівники з надання послуг пацієнтам 

лікувальних закладів 
2,75 3,65 2,16 54,81 0,87 - 

5141 Перукарі 2,56 0,63 1,11 54,81 2,60 + 

8211 Верстатники 2,49 3,65 1,60 86,53 0,65 + 

5122 Кухарі 2,39 4,79 6,65 60,14 2,04 + 

4115 Секретарі 2,13 0,69 1,20 58,93 2,53 + 

5123 Офіціанти та буфетники 1,70 2,33 2,68 60,66 1,69 + 

4222 Службовці з інформування (довідок) 1,57 2,16 2,18 58,01 1,48 + 

5131 
Працівники, які забезпечують піклування 

та догляд за дітьми 
1,46 1,27 1,02 56,85 1,17 - 

8121 
Робітники, які обслуговують рудо- та 

металоплавильні печі 
1,42 0,63 0,37 137,32 0,87 + 

8333 
Машиністи кранів, лебідок та подібних 

установок 
1,41 1,70 1,01 95,31 0,87 + 

7412 
Булочники, кондитери та майстри з 

приготування кондитерських виробів 
1,38 0,89 1,43 69,16 2,37 + 

4212 Касири в банках та інкасатори 1,22 0,20 0,82 72,85 6,03 – 

7141 Малярии 1,13 0,67 0,68 88,06 1,50 + 

6121 

Виробники, що здійснюють щодобовий 

догляд за домашньою худобою та її 

поставку 

1,11 0,70 2,05 64,11 4,31 - 

7232 
Механіки та монтажники авіаційних 

машин 
1,10 0,37 0,17 89,76 0,66 + 

7136 Водопровідники та трубопровідники 1,03 2,03 1,60 75,34 1,16 + 

8155 
Робітники, які обслуговують установки з 

очищення нафти та природного газу 
1,00 0,94 1,52 67,03 2,37 – 

8163 

Робітники, які обслуговують печі для 

спалювання сміття, компресори, 

холодильні, вентиляційні, водоочисні та 

меліоративні системи 

0,86 1,53 1,04 67,61 0,99 – 

 
Усього по професійному «ядру» (80% 

від усіх зайнятих в регіоні за 

професійними групами 4–8) 

100 100 100    

Джерело: розраховано за даними вибіркових обстежень робочої сили. 
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Аналіз структури професійного «ядра» (рис. 1.15) був доповнений аналізом 

зареєстрованого ринку праці в частині попиту на робочу силу й пропонованої 

заробітної плати та пропозиції робочої сили у вигляді безробітних. Так, найбільш 

масовими професіями в регіоні є водії автотранспортних засобів (16,3% у 

професійному «ядрі»), продавці в магазинах (14,1%), працівники захисних та 

охоронних служб (8,6%), електромеханіки та електромонтажники (6,8%), 

механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин (4,8%).  

Найбільшим попитом на регіональному ринку праці користуються 

продавці (частка цих вакансій у «ядрі» 17,7%), хоча рівень запропонованої 

заробітної плати для них не перевищує 60% від середньої по області. Ризик 

отримати статус безробітного, працюючи за цією професією, теж досить 

високий, так частка безробітних, які працювали продавцями, є найвищою серед 

інших представників професійного «ядра» (18,7%).  

Це професійне «ядро» було сформоване нами для всіх видів діяльності у 

регіоні. Оскільки до галузей спеціалізації нами віднесено три галузі – 

машинобудування, металургію та постачання електроенергії, пару та газу, – то 

було здійснено коригувальні розрахунки професійного «ядра» саме для цих 

галузей спеціалізації. Саме це дозволило нам визначити професійне ядро для 

базових галузей регіональної економіки (рис. 1.16).  
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Рис. 1.15. Кадрове забезпечення регіональної економіки, професійний розріз 

Примітки: Навантаження на ринок праці – відношення кількості зареєстрованих безробітних до кількості вакансій, заявлених роботодавцями до державної 

служби зайнятості, іншими словами відношення пропозиції праці до попиту на неї. Темп зростання (зниження) попиту на працю – темп зростання/зниження 

кількості вакансій, про які повідомили роботодавці (підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці) державну службу зайнятості. 

У квадрантах I та IV зосереджено професії, за якими пропозиція праці перевищує попит на неї (коефіцієнт навантаження на ринок праці > 1). 

Відповідно професії з дефіцитом кадрів розміщуються у квадрантах ІІ та ІІІ (коефіцієнт навантаження на ринок праці < 1). В той же час, у 

квадрантах І та II локалізовано професії зі зростанням попиту на них, а у квадрантах ІІІ та IV – зі зниженням. 

Розмір бульбашки визначає частка вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості у професійній структурі попиту на працю. На 

рисунку представлено професії, питома вага яких у структурі попиту на працю не менше 1%. 
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4112 Оператори машин для оброблення 

текстів і подібні професії

4133

5169 Працівники захисних та охоронних 

служб

7136 Водопровідники 

та трубопровідники7212 Зварники та 

газорізальники

7232 
7233 Механіки та монтажники 

сільськогосподарських та промислових 
машин

7241 Електромеханіки та 

електромонтажники

7311 Виробники та ремонтники прецизійних 

інструментів та приладів

8111 Робітники, що обслуговують гірниче 

устаткування

8121 Робітники, що 

обслуговують рудо- та 
металоплавильні печі

8122 Металоплавильники (вторинна 

переплавка), ливарники та прокатники

8211 Верстатники

8282 Складальники електроустаткування

8322 Водії автотранспортних засобів та 

робітники з обслуговування 
автотранспортної техніки

8333 Машиністи кранів, 

лебідок та подібних 
установок
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Рис. 1.16. Характеристика «ядра» робітничих професій у базових галузях регіональної економіки 
Примітки: 4133 – Службовці з транспортних операцій; 7232 – Механіки та монтажники авіаційних машин. 

Параметр, що визначає розмір бульбашки – частка зайнятих працівників за професійними групами у базових галузях регіональної економіки (металургія, 

машинобудування, енергетика). На рисунку представлено професійні заняття, питома вага яких у досліджуваній структурі зайнятості не менше 1%. 
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Професійне ядро зайнятих структуровано нами відповідно до масштабів 

та динаміки попиту на ринку праці, що дало змогу сформувати матрицю 

актуальності запитів ринку праці на професійні заняття (рис. 1.17). Відповідно 

до отриманої нами матриці,  що представляє сукупність чотирьох квадрантів, 

можна зазначити, що регіональна економіка потребує від ринку освітніх послуг 

підготовки робітничих кадрів саме за професіями, які потрапили до професійного 

«ядра» базових галузей. 

Найбільш перспективними у розрізі перспективного попиту для 

регіональних ринків праці є професії, що потрапили до сектора І (так звані 

«Зірки – генератори робочих місць»), який характеризується суттєвим, 

постійно зростаючим попитом на професії. Стратегією регіональної політики 

зайнятості для цих професій має бути передбачено реалізацію таких заходів, як: 

1) закріплення вже сформованих зв’язків між роботодавцями та закладами 

професійної освіти; 2) формування позитивного іміджу роботодавців, які 

формують попит на ці професії; 3) концентрація зусиль на утриманні 

працівників відповідних професій; 4) посилення вимог щодо рівня професійних 

компетенцій претендентів на вакансії підприємства; 5) коригування обсягів 

підготовки кадрів за означеними професіями. Для Запорізької області це 

насамперед стосується професії тракториста, частка підготовки якої в загальній 

кількості є досить вагомою, підготовка продавців не перевищує 2% у 

загальному обсязі підготовки.  

Попит на професії сегмента ІV – «Насичення ринку» – характеризується 

поступовим зменшенням або стагнацією за умови високого рівня популярності 

у населення. Стратегія щодо таких професій на регіональному ринку праці 

передбачає: 1) посилення вимог щодо ефективності праці; 2) істотне посилення 

вимог до претендентів на відповідні посади. Аналіз обсягів підготовки 

підтверджує, що попит на отримання компетенцій за цим списком професій 

останніми роками не зменшується. 
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Рис. 1.17. Матриця розподілу попиту на робочу силу Запорізької області в розрізі професій 
Джерело: авторські розрахунки. 
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Частка безробітних – випускників ПТНЗ за цими професіями також 

зберігається на досить високому рівні, що може свідчити як про важкість входу 

на ринок праці молоді, так і недостатню оцінку роботодавцями рівня та якості 

підготовки молодих фахівців. Це потребує коригування обсягів регіонального 

замовлення та постійного відстеження тенденцій на ринку праці. Заклади 

професійної освіти регіону впроваджують механізми надання професійних 

компетенцій за суміжними професіями, що суттєво підвищує 

конкурентоспроможність випускників.  

У ІІ сегмент «Знаки питання» увійшли потрібні підприємствам 

регіонального ринку праці професії, за якими попит є активно зростаючим, 

однак залишається одиничним або фрагментарним. За цими професіями 

недостатня пропозиція робочої сили на регіональному ринку праці через 

декілька причин: або непопулярність цієї професії серед населення з будь-якої 

причини, невідповідності системи освіти потребам роботодавців, або 

несформованість та недосконалість професійної підготовки за новими 

професіями. Стратегічні пріоритети регіонального ринку праці щодо таких 

професій можуть орієнтуватися на встановлення чи посилення співпраці з 

системою професійної освіти, активізацію зусиль та співпраці у сфері 

профорієнтаційної діяльності; формування привабливих умов праці на робочих 

місцях; зменшення вимог стосовно рівня підготовки та досвіду робочої сили. 

Найімовірніше, ринок потребуватиме слюсарів, електрогазозварювальників, 

обслуговуючого персоналу по догляду за дітьми та надання послуг 

(адміністратори). Саме на підготовку за цими професіями слід звернути увагу 

та збільшувати обсяг регіонального замовлення у цьому напрямі. 

Матриця дає змогу зробити висновки стосовно того, що професії із 

професійного ядра, які потрапили до сегмента ІІІ – «Мертвий вантаж», 

характеризується одиничним попитом, що за останній роки зменшується під 

впливом або галузевої модернізації, або структурних змін в економіці країни. 

Зниження попиту також може відбуватися через зниження популярності 

професій серед населення. Стратегія для таких професій має включати такі 

заходи: 1) автоматизація виробничого процесу з метою ліквідації зайвих 
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робочих місць; 2) за можливості – передача ряду функцій працівникам із 

сектора «Насичення ринку»; 3) перепідготовка працівників на професії, 

пов’язані з сектором «Знаки питання»; 4) працевлаштування осіб із 

обмеженими фізичними властивостями (інвалідів). Для Запорізької області до 

переліку цих професій потрапили токарі та офіціанти. Це вимагатиме 

розроблення нових та перегляду освітянських програм підготовки за цими 

професіями. Під час дослідження збалансованості ринків праці та освіти 

Запорізької області було проведено експертне опитування, що допомогло 

визначити перспективи стосовно зміни попиту на робочу силу у професійному 

розрізі (табл. 1.10). 

Таблиця 1.10 

Розподіл відповідей експертів щодо перспективної потреби  

на робочу силу 

Професія 

Тенденції зміни попиту: 

звуження стагнація зростання 
активне 

зростання 

Адміністратор 18,42 39,47 39,47 2,63 

Кухар 5,26 36,84 50,00 7,89 

Офіціант 7,89 34,21 57,89 0,00 

Помічник вихователя 18,42 63,16 18,42 0,00 

Молодша медична сестра (санітарка, 

санітарка-прибиральниця, санітарка-

буфетниця та ін.) 

42,11 52,63 5,26 0,00 

Охоронник 10,53 65,79 23,68 0,00 

Продавець продовольчих товарів 0,00 28,95 47,37 23,68 

Продавець непродовольчих товарів 13,16 34,21 28,95 23,68 

Продавець-консультант  5,26 34,21 34,21 26,32 

Робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків 
7,89 42,11 34,21 15,79 

Слюсар-сантехнік 26,32 28,95 34,21 10,53 

Електрогазозварник 13,16 36,84 34,21 15,79 

Слюсар-ремонтник 5,26 52,63 31,58 10,53 

Слюсар з механоскладальних робіт 36,84 31,58 18,42 13,16 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 
7,89 34,21 55,26 2,63 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
5,26 23,68 60,53 10,53 

Токар 23,68 31,58 34,21 10,53 

Водій автотранспортних засобів 5,26 23,68 52,63 18,42 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

5,26 31,58 47,37 15,79 

Тракторист 5,26 44,74 36,84 13,16 

Джерело: зведено авторами на основі опитування експертів Запорізької області. 
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Як відзначають експерти, протягом найближчого періоду на ринку праці 

очікуються несуттєві зміни попиту в розрізі професій. Так, на думку експертів, 

зміни торкнуться насамперед трактористів, продавців непродовольчих товарів, 

які, найімовірніше, перемістяться з сегмента І до сегмента ІІ, тобто на ці 

професії очікується стагнація попиту. Найімовірніше, попит на адміністраторів, 

помічників вихователя, слюсарів механоскладальних робіт, 

електрогазозварювальників, слюсарів-сантехніків не змінюватиметься і  

характеризуватиметься стагнацією, що дозволить умовно перемістити ці 

професії із сегмента ІІ до сегмента ІІІ. Одночасно попит на токарів та офіціантів 

скоріше за все зростатиме, що дасть цим професіям можливість перейти до 

сегмента ІІ. На думку експертів,  зростатиме попит на кухарів та молодших 

медичних сестер, що відповідає теорії життєвого циклу.  

Результати опитування експертів щодо перспективної забезпеченості 

регіонального ринку праці робітничими кадрами дало змогу визначити, що в 

цьому процесі найвагоміша роль належить державі (роль суб’єкта в досягненні 

цілі оцінювалася експертами на рівні 36,8% зі 100% можливих) та органам 

регіональної влади (29,8%). До найменш впливових суб’єктів експерти віднесли 

заклади професійної підготовки та місцеві громади (рис. 1.18). 

 

Рис. 1.18. Оцінка впливовості акторів при ліквідації диспропорційності 

розвитку ринків праці та освітніх послуг  
Джерело: за результатами експертного опитування. 
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Ієрархієзація проблеми забезпеченості кваліфікованими робітниками 

регіональної економіки дала змогу виокремити для кожного з акторів основні 

цілі та інструменти їх досягнення на рівні регіонального ринку праці. За 

результатами експертного опитування отримано кількісні оцінки вагомості 

кожного з компонентів цієї проблематики, результати якої наведено на рис. 

1.19. Так, на думку експертів, держава має забезпечити створення нормативно-

правового поля та забезпечити ефективність інвестування у розвиток 

професійної підготовки. Серед основних нормативно-правових документів 

можна відзначити Закон України «Про освіту», «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», «Про професійний розвиток працівників»,  постанову 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій», «Про затвердження переліку професій загальнодержавного 

значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету», 

«Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального 

професійного навчання за робітничими професіями», регуляторні акти Кабінету 

Міністрів України , що стосуються регулювання та розвитку дуальної форми 

навчання, а саме «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти», «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти». 

Основними завданнями регіональної влади, враховуючи процеси 

децентралізації, експерти визнали оцінку перспективної потреби ринку праці за 

робітничими професіями та інфраструктурне забезпечення його розвитку. 

Державні суб’єкти донедавна майже повністю визначали політику ПОН та 

здійснювали контроль за її виконанням. 

На сьогодні на регіональному рівні управління ПТО здійснює 

департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. Дорадчо-

консультативним органом з питань координації діяльності заінтересованих 

органів та організацій у сфері розвитку професійної освіти та визначення 

регіонального замовлення на підготовку кадрів, модернізації мережі 

професійно-технічних закладів Запорізької області є регіональна рада 
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професійної освіти (стейкхолдерів) при Запорізькій обласній державній 

адміністрації.  
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Рис. 1.19. Ієрархічна модель забезпеченості робітничими кадрами 

регіональної економіки 



43 

На сьогодні на регіональному рівні управління професійно-технічною 

освітою здійснює департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. 

Дорадчо-консультативним органом з питань координації діяльності 

заінтересованих органів та організацій у сфері розвитку професійної освіти та 

визначення регіонального замовлення на підготовку кадрів, модернізації мережі 

професійно-технічних закладів Запорізької області є при Запорізькій обласній 

державній адміністрації регіональна рада професійної освіти (стейкхолдерів), 

як майданчик, де під керівництвом ОДА, організовано широкий соціальний 

діалог між регіональною владою, бізнесом і освітянами для розробки, 

прийняття та реалізації політики у сфері розвитку професійної підготовки 

кваліфікованих кадрів на обласному рівні для забезпечення регіонального 

ринку праці кваліфікованими кадрами із відповідними навичками та 

компетентностями.  

Створення Регіональної ради професійної освіти є одним із елементів 

побудови громадянського суспільства в Україні. Вони (ради) мають стати 

інструментом в організації ефективної діяльності системи професійної 

(професійно-технічної) освіти у регіоні та забезпечувати кваліфікованими 

робітниками і фахівцями зростання економіки регіону і добробут населення.   

Сама назва «регіональні ради професійної освіти» вперше офіційно 

з’явилася у листі МОН до ОДА (квітень 2016 року), який містив настанови 

щодо створення та основних функцій таких регіональних інституцій та було 

запропоновано обласним державним адміністраціям створювати їх як 

консультативні органи на підставі Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». Для забезпечення виконання цієї нової функції МОН 

запропонувало у кожній області та в місті Києві створити Раду стейкхолдерів 

професійної освіти. Відповідно до розпорядження  Кабінету Міністрів України 

від 14 грудня 2016 № 994-р, формування регіонального замовлення на 

підготовку фахівців та робітничих кадрів здійснюється Міністерством освіти і 

науки, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних та міських 

держадміністрацій за поданням професійно-технічних навчальних закладів за 

погодженням з регіональними радами професійно-технічної освіти та міськими 
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радами з урахуванням прогнозних показників потреби у кадрах на 

регіональному ринку праці. Цим нормативним інструментом було визначено 

важливу функцію  ради – погодження регіонального замовлення. У 

подальшому (постановою КМУ№ 1002 від14 грудня 2019 р.), регіональна рада 

професійної освіти отримує повноваження дорадчого органу обладміністрації у 

формуванні та реалізації регіональної політики у сфері професійної освіти. 

Основні завдання регіональної ради полягають в наступному: сприяти 

формуванню та реалізації регіональної політики у сфері професійної 

освіти;розробляти  та обґрунтовувати пропозиції в частині стратегічних 

пріоритетів розвитку професійної освіти регіону; ініціювання проведення 

дослідження стану та тенденцій розвитку регіонального ринку праці; 

обґрунтування пропозицій щодо формування регіонального замовлення на 

підготовку робітничих кадрів та розвитку державно-приватного партнерства; 

сприяння впровадженню дуальної форми професійної освіти, навчання на 

робочому місці; надання рекомендацій щодо визначення регіональної політики 

у сфері профорієнтації та популяризації професійної (професійно-технічної) 

освіти, а також створення умов для навчання протягом життя. 

Успішне виконання цих завдань покликано призвести до розвитку 

професійної освіти і підвищення її якості та відповідно, до зростання економіки 

і покращення добробуту мешканців регіону. У цьому найбільше зацікавлені три 

основні групи стейкхолдерів: регіональна влада, роботодавці і освітяни, тому 

регіональні ради повинні складатися з представників саме цих трьох груп. 

На засіданнях ради мають розглядатися питання щодо стратегії розвитку 

ПТО, зокрема питання модернізації мережі ЗП(ПТ)О, покращення системи 

підготовки кадрів для потреб економіки, оновлення державних стандартів 

освіти, система відносин освіта-роботодавці-центр занятості, стратегії 

створення нового освітнього простору ПТО,  питання запровадження дуальної 

освіти, розвиток державно-приватного партнерства.  

У п. 10 Типового положення про регіональну раду професійної 

(професійно-технічної) освіти зазначено: Раду очолює заступник керівника 

місцевого органу виконавчої влади, при якому утворюється рада, який 
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координує питання соціально-економічного розвитку регіону. Голова ради має 

двох заступників, один з яких є керівником структурного підрозділу 

відповідного місцевого органу виконавчої влади з питань освіти, другий — 

представник сторони роботодавців, який обирається із числа членів ради на її 

засіданні. 

Таблиця 1.11 

Склад та структура Регіональної Ради Запорізької області 

Область Кількість 

членів 

Регіональної 

ради 

Представники 

роботодавців 

Представникі

в влади 

Представники 

освітян 

Запорізька 26 35% 31% 31% 

 

У п. 6  Типового положення про регіональну раду професійної 

(професійно-технічної) освіти» визначено такі вимоги щодо складу ради: склад 

ради формується у кількості не менше 21 особи з представників місцевих 

органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, 

міських рад міст — обласних центрів, обласних, Київського міського центру 

зайнятості, організацій роботодавців, у тому числі їх галузевих (міжгалузевих) 

об’єднань, профспілок, у тому числі їх галузевих (міжгалузевих) об’єднань, 

навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) професійно-

технічної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у тому 

числі їх професійних/громадських об’єднань. Слід зазначити, що до складу 

Регіональної Ради професійної освіти у Запорізькій області входить керуюча 

справами виконавчого комітету Запорізької обласної ради. 

 Існує три основні групи зацікавлених сторін  у розвитку ПО:  

 заклади та педагогічні працівники, які здійснюють надання освітніх 

послуг у сфері професійної освіти; 

 роботодавці, для яких освітяни готують кваліфікованих робітників і 

фахівців; 
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 регіональна влада, яка відповідальна за соціально-економічний 

розвиток області та реалізацію запитів громадян на здобуття освіти. 

При регіональних радах можуть створюватися постійно діючі комітети чи 

робочі групи для аналізу та підготовки фахових рішень з питань, що виносяться  

на засідання ради. Слід зазначити, що на першому засіданні регіональної ради у 

Запорізькій області 9 червня 2016 р. були створені 4 робочі групи для 

дослідження наступних напрямів: регіональне замовлення, моніторинг 

працевлаштування, профорієнтація учнів, впровадження Туринського процесу, 

але на наступних засіданнях жодного разу представники робочих груп не 

доповідали про свою роботу, так як у раді ще не створено механізмів виконання 

рішень, які приймалися на раді. Такий стан речей робить роботу регіональних 

рад малоефективними. Зокрема, у Запорізької області на засіданні регіональних 

рад розглядалися питання, пов’язані з дослідженнями ринків праці, але мова 

йшла лише про плани його проведення. 

Для посилення ефективності діяльності регіональної ради пропонується: 

 посилити лідерську роль керівництва ОДА та долучити до роботи  

представників департаменту  економічного розвитку і торгівлі; 

 обрати заступником голови регіональної ради  представника від 

асоціації роботодавців регіону та включити представника Торгово-промислової 

палати Запорізької області; 

 включити до складу регіональної ради голів постійних 

депутатських комісій, які відповідають за бюджет, економічний розвиток, 

освіту; 

 до плану  роботи регіональної ради  на рік включити на наступний  

орієнтовний порядок питань:  

 розглянути доцільність створення чотирьох постійно діючих 

комісій ради відповідно до основних завдань ради:  

комісія стратегії розвитку ПО області; 

комісія з дослідження потреб регіональних ринків праці і 

формування регіонального замовлення; 

комісія з державно-приватного партнерства; 
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комісія з профорієнтації і створення позитивного іміджу ПО. 

 регулярно проводити моніторингове дослідження потреб 

регіональних ринків праці; 

 при формуванні плану регіонального та державного замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників та фахівців враховувати не лише потреби 

ринків праці, але й Конституційне право учнів на безкоштовне отримання 

професійної освіти. 

Відповідно, на думку експертів, оцінка перспективного попиту на 

професії допомагатиме регіональній владі оптимізувати напрями підготовки 

робітничих кадрів у системі ПТО. У створенні робочих місць, а також у 

мотивації та стимулюванні зайнятості кваліфікованих робітників роль 

підприємств є визначальною.  Так, за даними Запорізької обласної державної 

адміністрації, у 2018–2020 рр. за підтримки облдержадміністрації в Запорізькій 

області  реалізовувалася та реалізовуватиметься низка масштабних 

інвестиційних проєктів, завдяки яким прогнозується створення нових робочих 

місць. Очікується розвиток альтернативної енергетики (сонячна електростанція 

на території Токмацького району, вітрових електростанцій на територіях 

Приазовського, Приморського, Бердянського та Мелітопольського районів 

області) та створення «зелених» робочих місць, що потребує формування у 

робітників новітніх компетенцій. Поряд із цим очікується подальше 

впровадження новітніх технологій, уведення нових і відновлення роботи 

існуючих потужностей суб’єктів господарювання у сфері сільського 

господарства (перевантажувальний термінал, сховище для плодово-ягідних 

культур, тваринницьке приміщення, свиноферми). За оцінками економічного 

департаменту облдержадміністрації Запорізької області, протягом 2019–2020 

рр. на цих об’єктах планується працевлаштувати до 17 тис. осіб щороку.  

І, узагальнюючи можливі сценарії розвитку подій (рис.1.19) щодо 

забезпечення регіону кадрами, експерти відзначили, що найімовірнішим 

сценарієм перспективної ситуації на ринку праці в частині забезпеченості 

кваліфікованими кадрами є сценарій «Розвиток» – 43,7% порівняно із 39,4% 

імовірності для сценарію «Проєкція» та 16,4% для сценарію  «Занепад».  Згідно 
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з даного сценарію освітньо-професійні дисбаланси поступово 

зменшуватимуться та роботодавці отримуватимуть робітничі кадри відповідної 

якості.   

  

1.4. Обізнаність громади щодо ситуації на регіональному ринку праці 

 

З метою збирання даних про обізнаність громади щодо ситуації на 

регіональному ринку праці та подальшого формування інформаційного поля 

про кон’юнктуру ринку праці та напрямів підготовки кваліфікованих 

працівників у регіоні було проведено соціологічне опитування представників 

цільових груп у Запорізькій області України. 

Цільові групи: 

  учні професійно-технічних навчальних закладів. Опитано 907 

респондентів за період з 10 по 26 грудня 2019 року. Інформацію отримано через 

анкетування методом групового опитування в навчальній аудиторії. Стандартні 

відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 

0,5 становлять 2,00–3,33%; 

  безробітні. Опитано 306 респондентів за період з 6 листопада по 24 

грудня 2019 року. Інформацію отримано методом індивідуального інтерв’ю 

«віч-на-віч» у Центрі зайнятості або за домовленістю. Стандартні відхилення 

при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 

становлять 3,46–5,77%; 

  роботодавці. Опитано 60 представників підприємств методом 

індивідуального інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем роботи респондентів. Період 

опитування з 5 по 26 грудня 2019 року; 

  експерти регіональних центрів зайнятості. За період з 2 по 4 грудня 

2019 р. опитано 40 експертів(директора та фахівця) з 20 філій Запорізького 

обласного центру зайнятості. Інформація отримана через самозаповнення 

респондентами онлайн-анкети. Обробку результатів соціологічного опитування 

здійснено у програмі SPSS. Узагальнену інформацію представлено нижче. 
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Серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) 

Запорізької області в опитуванні взяли участь 85,7% юнаків та 14,3% дівчат (рис. 

1.20). Віковий розподіл з урахуванням статі респондентів демонструє, що хлопці 

частіше за дівчат обирали навчання у ПТНЗ на базі дев’яти класів (рис. 1.21). 

 

 

Рис. 1.20. Розподіл опитаних учнів ПТНЗ 

Запорізької області за статтю, % 

 

 

Рис. 1.21. Розподіл опитаних учнів ПТНЗ 

Запорізької області відповідно до їхнього 

віку та статі, % 

 

Якщо говорити про фах респондентів із аналізованої цільової групи, то 

найчастіше вони обирали підготовку за такими професіями, як: 

  механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових 

машин (22,7% від усіх опитаних учнів ПТНЗ Запорізької області);  

  механіки та монтажники моторних транспортних засобів (18,7%);  

  водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування 

автотранспортної техніки (18,0%);  

  робітники з керування та обслуговування сільсько- та 

лісогосподарського устаткування (15,4%);  

  зварники та газорізальники (13,7%, детальніше див. у табл. 1.12). 
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Таблиця 1.12 

Розподіл опитаних учнів професійної освіти Запорізької області за напрямом 

підготовки, %  

 

Код КП Назва професії % 

7233 Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин 22,7 

7231 Механіки та монтажники моторних транспортних засобів 18,7 

8322 
Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування 

автотранспортної техніки 
18,0 

8331 
Робітники з керування та обслуговування сільсько- та лісогосподарського 

устаткування 
15,4 

7212 Зварники та газорізальники 13,7 

7241 Електромеханіки та електромонтажники 9,5 

8211 Верстатники 8,9 

8311 
Машиністи локомотивів та спеціальних машин на залізниці, помічники 

машиністів та кочегари паровозів 
8,9 

7133 Штукатури 8,7 

7141 Маляри 7,2 

7132 Лицювальники та паркетники 6,3 

8312 Залізничні сигнальники та стрілочники 4,6 

8333 Машиністи кранів, лебідок та подібних установок 4,6 

7129 Будівельники, ремонтники споруд та верхолази 4,2 

7223 Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори 3,7 

4112 Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії 3,4 

4211 Касири та білетери 3,4 

5113 Супроводжувачі у подорожах 3,4 

7122 Муляри 2,6 

4121 Реєстратори бухгалтерських даних 2,4 

7215 Такелажники та робітники, які зрощують канати 2,3 

8340 Суднова палубна команда та подібні їм робітники 2,1 

4113 Оператори із збору даних 1,7 

7221 Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники 1,4 

7239 
Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного 

устаткування 
1,1 

4115 Секретарі 1,0 

5122 Кухарі 0,7 

3111 Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями 0,3 

7113 Колії, різальники каменю та каменотеси 0,2 

 

Професійну структуру підготовки опитаних учнів ПТНЗ Запорізької 

області, яку нами узагальнено до рівня підрозділів Національного класифікатора 

України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (КП), представлено на рис. 1.22. 

Згідно з отриманими даними, найпопулярніший фах серед юнаків – робітники 

металургійних та машинобудівних професій, а також водії та робітники з 
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обслуговування пересувної техніки й установок. Дівчата ж помітно частіше, ніж 

хлопці, обирали професії службовців, пов’язаних з інформацією (такі, як 

оператори машин для оброблення текстів, реєстратори бухгалтерських даних, 

секретарі) та обслуговуванням клієнтів (касири), заняття, пов’язані із наданням 

персональних послуг (супроводжувачі у подорожах, кухарі), а також професії 

робітників на будівництві (штукатури, маляри). 

Переважним чином учні ПТНЗ, обираючи спеціальність (професію), за 

якою вони навчаються, керувалися її цікавістю (25%), престижністю (21%) та 

порадою батьків (16%). Також досить часто головним чинником, який спонукав 

учня до вибору ним майбутнього фаху називалися гарантованість достатнього 

рівня заробітної плати (13%) та можливість легко знайти роботу за 

спеціальністю (12%, рис. 1.23). 

 

 

Рис. 1.22. Розподіл опитаних учнів ПТНЗ Запорізької області за напрямами 

підготовки з урахуванням статі, %  
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Рис. 1.23. Розподіл відповідей учнів ПТНЗ на запитання «Що спонукало до 

вибору спеціальності, за якою Ви навчаєтесь (головний чинник)?», % 

 

 

Рис. 1.24. Розподіл відповідей учнів ПТНЗ на запитання «Що плануєте 

робити після закінчення навчального закладу? », % 

 

Відповідаючи на питання про свої плани після закінчення навчального 

закладу, 24 % учнів ПТНЗ вказали, що будуть шукати роботу відповідно до 

набутого фаху, ще 24 % мають намір продовжити вчитися у ВНЗ, а 21% 

респондентів хотіли б створити власний бізнес (рис.1. 24). 

Серед безробітних Запорізької області в опитуванні взяли участь 40% 

жінок та 60% чоловіків (рис. 1.25). Середній вік респондентів даної цільової 
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групи 40 років, в т. ч. у жінок – 39 років, чоловіків – 41 рік (детальніше див. 

рис. 1.26). 

 

Рис. 1.25. Розподіл опитаних безробітних 

Запорізької області за статтю, % 

 

Рис. 1.26. Розподіл опитаних безробітних 

Запорізької області відповідно до їхнього 

віку та статі, % 

 

Рис. 1.27. Розподіл опитаних безробітних Запорізької області за 

спеціальністю згідно диплому з урахуванням статі, % 

 

Що стосується освітньої підготовки, то серед опитаних безробітних 31% 

респондентів мають фах, який належить до групи професіоналів, 18% – 
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кваліфікованих робітників з інструментом, а ще близько 20% тих, які без 

спеціальності (професії), причому їх більша частка серед жінок (рис. 1.27). 

Узагальнюючи розподіл відповідей безробітних на запитання, за якою 

професією вони зараз шукають роботу, можемо відзначити, що переважно 

бажана зайнятість співпадає із освітньою професійною групою. Разом із тим не 

можна не помітити, що доволі значна частка безробітних за освітою фахівців та 

кваліфікованих робітників з інструментом шукають роботу із категорії 

найпростіших професій (табл. 1.13). 

Таблиця 1.13 

Розподіл відповідей безробітних на запитання «За якою професією Ви зараз 

шукаєте роботу?», % 
Професія, за якою 

бажана зайнятість 
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Професіонали 4,26 71,28 24,47 13,83 4,26 0,00 6,38 3,19 3,19 4,26 
Фахівці 0,00 9,76 56,10 4,88 12,20 4,88 2,44 0,00 7,32 14,63 
Працівники сфери 

торгівлі та послуг 
8,70 4,35 0,00 8,70 69,57 0,00 0,00 0,00 0,00 30,43 

Кваліфіковані робітники 

з інструментом 
0,00 5,45 0,00 0,00 16,36 0,00 60,00 12,73 20,00 20,00 

Робітники з 

обслуговування, 

експлуатації та 

контролю за роботою 

технологічного 

устаткування, складання 

устаткування та машин 

0,00 0,00 3,13 0,00 9,38 0,00 6,25 87,50 3,13 9,38 

Не мають спеціальності 

(професії) 
3,51 5,26 3,51 7,02 33,33 1,75 8,77 15,79 42,11 10,53 

Безробітні, в цілому 2,94 25,49 16,34 7,52 18,30 0,98 15,36 15,36 14,05 12,42 

 

В опитуванні роботодавців взяли участь керівники 60 підприємств 

Запорізької області таких сфер, як сільське господарство, добувна та переробна 

промисловість, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря, будівництво, торгівля, транспорт, професійна, наукова та технічна 

діяльність, охорона здоров’я. 
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Структура підприємств, керівники яких взяли участь в опитуванні, за 

кількістю зайнятих працівників представлена на рис. 1.28. 

 
Рис. 1.28. Розподіл підприємств Запорізької області, керівники яких взяли 

участь в опитуванні за розміром, % 

 

Після узагальнення основних характеристик респондентів представимо 

соціологічний вимір стану обізнаності громади щодо ситуації на ринку праці 

Запорізької області. 

Чинники успішного пошуку роботи. Учням ПТНЗ, безробітним та 

роботодавцям було запропоновано відповісти на запитання «Які, на їхню 

думку, характеристики претендента є важливими для успішного пошуку ним 

роботи та працевлаштування». Більшість опитаних респондентів зауважила про 

важливість наявності відповідного рівня освіти/кваліфікації у потенційного 

працівника (77,6% учнів ПТНЗ, 85,6% безробітних та 95% роботодавців –  

рис.1. 29). 

Друге й третє місця посіли такі характеристики, як готовність до 

навчання (73,3% учнів ПТНЗ, 71,9% безробітних та 93,3% роботодавців 

відповідно) та ініціативність (73,1% учнів ПТНЗ, 69,2% безробітних, 88,3% 

безробітних). Поряд з ініціативністю важливими вимогами для роботодавців є 

досвід роботи (88,3%) та підприємницькі навички (83,3%) претендента на 

роботу. 
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Рис. 1.29. Розподіл відповідей респондентів цільових груп, які зазначили, 

що наведені характеристики є важливими для успішного пошуку роботи  

та працевлаштування, % 

 

Протилежний кінець «спектра важливості» представлено такими 

характеристиками, як наявність ділових зв’язків, дисциплінованість та 

аналітичні вміння (детальніше – рис. 1.30). 

Важливість характеристик та умов праці. Відповідаючи на питання, 

що є важливим при пошуку місця роботи та подальшому працевлаштуванні, всі 

три цільові групи респондентів переважно обрали високу оплату праці як 

важливу (роботодавці – 96,6%, учні ПТНЗ – 89,5%, безробітні – 90,8%, рис. 28). 

На другому – слідом за високою заробітною платою – місці для учнів 

ПТНЗ важливими є приємні стосунки з колегами по роботі (79,2%). Тоді як 

роботодавці й безробітні частіше зазначали про зручний графік роботи (93,3% 

та 86,9% відповідно), а вже потім про сприятливий соціально-психологічний 

клімат у колективі (90% та 80% відповідно). 
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Рис. 1.30. Розподіл відповідей респондентів цільових груп,  

які зазначили, що наведені аспекти для них  

є важливими при виборі місця роботи, % 

 

Вдале розташування місця роботи на невеликій відстані від дому важливе 

для 82% безробітних та 80% роботодавців, так само важливі для них 

нешкідливі умови праці й незначний ризик для здоров’я. Для учнів ПТНЗ, 

окрім високої заробітної плати та стосунків у колективі, пріоритетними є цікава 

робота (76,7%) та можливість підвищувати свій кваліфікаційний та 

інтелектуальний рівень (76,2%). 

Працевлаштування відповідно до набутого фаху. Стосовно 

працевлаштування за спеціальністю (професією) згідно з дипломом серед 

опитаних учнів ПТНЗ половина (52,8%) зазначили, що планують зайнятість за 

здобутим фахом (рис. 1.31). 
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Рис. 1.31. Розподіл відповідей учнів ПТНЗ на запитання «Чи плануєте Ви 

працювати за професією, за якою навчаєтесь? », % 

 

У розрізі професійної підготовки найчастіше планують зайнятість за 

своїм фахом учні ПТНЗ, які навчаються на робітників металургійних та 

машинобудівних професій, а також водіїв та робітників з обслуговування 

пересувної техніки й установок. А тих, які не планують або ще не вирішили, чи 

будуть працювати «за дипломом»12
 найбільше серед здобувачів професій 

службовців, пов’язаних з інформацією (рис. 1.31). 

Що стосується безробітних, то й серед них лише 50% зазначили, що 

працювали за професією, яка відповідає їхній освітній спеціальності (рис. 1.32). 

Причому найчастіше така відповідність мала місце у випадку фаху робітників з 

                                                           

12 Учням, які не планують або ще не вирішили, чи будуть працювати за професією, за 

якою зараз навчаються, було запропоновано назвати новий фах, який би вони хотіли 

опанувати. Узагальнений розподіл відповідей представлено в додатку 1. 
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обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного 

устаткування (87,5%), а найрідше – у випадку фахівців (46,3%). 

 
Рис. 1.32. Розподіл відповідей безробітних на запитання «Скажіть, чи 

працювали Ви за професією, яка відповідає здобутій спеціальності?», % 

 

Не менше трьох років у професії – такий стаж мають 2/3 безробітних із 

числа тих, чия зайнятість відповідала здобутому фаху (рис. 1.33). 

Загалом безробітні, які працювали за своїм фахом, в абсолютній 

більшості відзначили, що їхні знання та вміння були достатніми для роботи. 

При цьому серед професіоналів та фахівців позитивних відповідей було 90–

95 % і  серед кваліфікованих робітників з інструментом – 70 %. Останні 

частіше, ніж інші, зазначали про недостатність своїх знань та вмінь для роботи 

за фахом (рис. 1.34). 
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Рис. 1.33. Розподіл відповідей безробітних, які працювали за фахом на 

запитання «Скільки років Ви працювали за професією, яка відповідає 

здобутій спеціальності?», % 

 

 
 

Рис. 1.34. Розподіл відповідей безробітних, які працювали за фахом на 

запитання «Чи були достатніми Ваші знання та вміння для роботи за 

Вашою професією?», % 

Вище вже зазначалося, що кожен другий опитаний безробітний та учень 

ПТНЗ не працював (не планує або ще не вирішив, чи буде працювати) за 

фахом. Які ж причини відмови від своєї професії? 
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Рис. 1.35. Розподіл відповідей учнів ПТНЗ на запитання «Якщо не плануєте 

(не вирішили) працювати за професією, то вкажіть три основні причини», 

% серед тих, хто не планує працювати за професією або ще не вирішив 

 

Як бачимо (рис. 1.35), учні ПТНЗ найчастіше  зазначали про втрату інтересу 

до професії (особливо серед здобувачів фаху службовців, пов’язаних з інформацією 

та обслуговуванням клієнтів); невідповідність умов праці очікуванням (значною 

мірою серед службовців, які обслуговують клієнтів та працівників, які надають 

персональні та захисні послуги); неможливість отримувати заробітну плату на 

гідному рівні та відсутність перспектив кар’єрного зростання (частіше серед 

робітників, які обслуговують машини, складальників машин). 
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Рис. 1.36. Розподіл відповідей безробітних на запитання «Вкажіть три 

основні причини, чому Ви не працювали за здобутою спеціальністю», % 

серед тих, хто не працював за професією 

 

Схожий перелік демотиваторів і для безробітних (рис. 1.36). Останні серед 

причин своє минулої зайнятості не за фахом, окрім власне відсутності фаху, 

зауважували про дефіцит відповідних вакансій (фахівці та професіонали); втрату 

інтересу до професії (робітники з обслуговування, експлуатації й контролю за 

роботою технологічного устаткування, а також кваліфіковані робітники з 

інструментом); незадовільний розмір заробітної плати (фахівці, робітники з 

обслуговування, експлуатації й контролю за роботою технологічного 

устаткування). 

Оцінка шансів пошуку роботи за допомогою різних каналів. 

Частіше респонденти усіх трьох цільових груп зауважували про високі шанси 

знайти оплачувану роботу при безпосередньому зверненні до роботодавця, за 
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допомогою соціальних мереж, особистих зв’язків і контактів, а також через 

спеціальні сайти пошуку вакансій в Інтернеті. В оголошення у газетах вірять 

36,6% роботодавців і зовсім невелика частка безробітних. 

 
 

Рис. 1.37. Розподіл відповідей респондентів щодо високих шансів знайти 

оплачувану роботу в Запорізькій області за допомогою різних каналів, % 

* В анкеті для учнів ПТНЗ альтернатива була зазначена як «Через оголошення 

в газетах, Інтернеті». 

 

Районні центри зайнятості, як і комерційні кадрові агентства загалом, 

рідше асоціювалися у респондентів із високими шансами знайти роботу (рис. 

1.37). 

Проблемне поле пошуку роботи. Безробітним та учням закладів 

професійної освіти було запропоновано відповісти на запитання щодо проблем, 

з якими вони стикалися, коли шукали роботу. Результати опитування 

розподілилися таким чином (рис. 1.38). 
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Рис. 1.38. Розподіл відповідей безробітних та учнів ПТНЗ на запитання  

«З якими проблемами Ви стикалися при пошуку останньої роботи?», % 

 

Як бачимо, занадто молодий і недосвідчений – найпоширеніші проблеми 

учнів ПТНЗ при пошуку ними роботи, тоді як серед безробітних  це була 

відсутність підходящої роботи за рівнем оплати та спеціальністю (частіше 

стикалися безробітні з фахом робітників з обслуговування, експлуатації й 

контролю за роботою технологічного устаткування; професіоналів; працівників 

сфери торгівлі та послуг). Водночас чверть опитаних безробітних (25,8%) та 

третина учнів ПТНЗ (30,3%) зазначили, що при пошуку роботи не мали жодних 

проблем. 

Оцінка перспектив працевлаштування. Понад половину серед усіх 

опитаних респондентів вважають, що найближчим часом кількість безробітних у 

Запорізькій області збільшуватиметься (рис. 1.39). Найчастіше згодні з таким 

твердженням самі безробітні (76,1%), далі – роботодавці та учні ПТНЗ з розподілом 

в 71,7% та 64,4% відповідно. 
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Рис. 1.39. Розподіл відповідей респондентів, згодних із зазначеними 

твердженнями 

 

Серед усіх інших цільових груп роботодавці найчастіше розділяють 

думку про те, що працездатна людина виключно сама має відповідати за свій 

матеріальний добробут, наявність вищої освіти та високої кваліфікації 

забезпечують сьогодні можливість отримати гідну роботу, а знайти останню 

зараз не можуть лише ті, хто хоче надмірно високу зарплату або ледачі. 

Цілком очікувано, що з тезою про обов’язок держави забезпечити молодь 

першим робочим місцем найчастіше погоджуються саме учні ПТНЗ. 
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РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА РОБІТНИЧИХ КАДРІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ 

2.1. Статистичний аналіз підготовки робітничих кадрів  

у Запорізькій області 

 

Забезпечення збалансування обсягів та структури підготовки 

робітничих кадрів із потребами ринку праці залежить від ефективності 

діяльності системи професійної освіти і навчання (у контексті інноваційно 

зорієнтованих змін ринку праці), темпів створення організаційно-

економічних передумов для становлення «економіки знань». Серед найбільш 

важливих напрямів реформування системи професійної (професійно-

технічної) освіти, спрямованих на підвищення ефективності її діяльності в 

умовах інноваційних змін, слід відзначити такі: забезпечення чіткого 

розподілу повноважень з управління та фінансування у сфері професійно-

технічної освіти; розширення автономії закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у частині розроблення та впровадження навчальних 

програм; розроблення освітніх стандартів (за участі роботодавців); 

запровадження інноваційних технологій викладання та підвищення 

кваліфікації педагогів; розбудова державно-приватного та публічно-

приватного партнерства на засадах співфінансування і спільного управління 

закладами професійно-технічної освіти. Сучасний світ вимагає розширення 

меж компетентності кваліфікованих робітників у частині вмінь та навичок 

управління сучасним технологічним обладнанням, опанування нових видів 

продукції, освоєння суміжних професій, що потребує від освітніх закладів 

модернізації існуючих та розроблення новітніх освітніх програм і стандартів. 

Соціальний діалог з усіма стейкхолдерами регіону з метою розширення кола 

користувачів освітніми послугами навчальних закладів у контексті залучення 

дорослого населення, підвищення кваліфікації зайнятого населення 

потребуватиме методичного, інституційного та ресурсного забезпечення, що 

і є перспективами для дослідження. 
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Наявні дисбаланси між структурою підготовки кадрів і попитом на 

випускників та існуючих кваліфікованих робітників, які вийшли на ринок 

праці, зумовлює необхідність пошуку принципово нових підходів, що 

дозволяють регулювати систему попиту й пропозиції на ринку праці. 

Позитивні зміни та розробка ефективних механізмів управління системою 

професійної освіти в свою чергу потребують здійснення повного та глибокого 

аналізу ринку праці з метою формування у подальшому перспективних оцінок 

попиту на робочу силу та необхідних обсягів її підготовки. 

Враховуючи процеси децентралізації та певної автономності регіонів у 

підготовці кваліфікованих робітників, проблеми аналізу професійно-

кваліфікаційної структури попиту та пропозиції робочої сили й відповідності 

їхньої підготовки потребам регіонального ринку праці набувають гостроти. 

Попри досить ґрунтовні та різнобічні аспекти дослідження освітніх 

дисбалансів розвитку ринку праці, відчувається потреба у детальнішому 

аналізі регіональних особливостей, визначенні найбільш затребуваних 

робітничих професій на рівні регіонального ринку праці задля їхньої 

підготовки в закладах професійної освіти.  

Кадрове забезпечення регіональної економіки робочою силою 

середнього кваліфікаційного рівня потребує збалансованого та гармонійного 

розвитку двох взаємопов’язаних ринків: ринку праці, що забезпечує попит на 

кваліфікованих робітників, та ринку освітніх послуг на рівні професійної 

освіти. У більшості країн професійна освіта робітників є визначальним 

чинником ефективності економіки, зниження безробіття, покращення якості 

життя робочої сили. Так, у східноєвропейських країнах частка осіб із 

професійно-технічним освітнім рівнем сягала близько 70% зайнятого 

населення (табл. 2.1). А у країнах ЄС майже половина всіх учнів другого 

етапу середньої освіти навчалася за професійно-освітніми програмами
13

. 

                                                           

13
 Spotlight on VET – 2018 compilation:vocational education and training systems in Europe. 

Luxembourg: Publications Office. Cedefop, 2019. URL: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf
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Динаміка чисельності осіб, які були охоплені освітніми програмами 

професійно-технічних закладів в Україні, за досить тривалий період часу 

засвідчує, що їхня частка не перевищує 30–35% усього населення.  

Таблиця 2.1 

Динаміка охоплення населення професійно-технічною освітою, %  

Країна 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Чехія .. .. .. 69,9 72,9 72,6 70,4 69,8 

Німеччина .. 60 61,1 58,2 58,6 59,1 59 57,8 

Угорщина 22,9 30,8 39,5 49 53,5 56,6 57,3 59,1 

Польща .. 54,3 47,7 .. .. .. .. .. 

Румунія .. .. .. 50,4 52,7 52,2 50,2 52,8 

Словаччина .. .. 59 65,1 .. .. .. .. 

Україна 22 30,7 .. .. 37,4 38,1 36,8 36,8 

США 51,6 56,3 51,6 50,7 49 48,1 47,5 .. 
Джерело. розраховано авторами за даними Євростату. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ 

nui/show.do?dataset=educ_uoe_ent03&lang=en 

Низький рівень охоплення професійними освітніми програмами був 

характерний ще для радянської економіки. Так, в Україні цей рівень трохи 

перевищував 22%, порівняно із 51% рівнем охоплення у США. Це було 

пов’язано із низькою престижністю робітничих професій, носії яких 

сприймалися суспільством як «вторинні» або менш соціально значущі, попри 

те, що для суспільства вони залишаються функціонально важливими.  

На наш погляд, саме ціннісні розбіжності суспільства із економічними 

потребами призводять до розбалансованості механізму співіснування ринків 

освіти та праці. Неспроможність забезпечення ефективної взаємодії цих двох 

соціально значимих ринків проявляється у збереженні постійного істотного 

попиту на працівників робітничих професій (рис. 2.1). Так, частка вакансій 

робітничих професій (4–8 професійні групи Класифікатора професій) серед їх 

загальної кількості протягом останніх десяти років залишається понад 70%. 

Незважаючи на постійно існуючий попит на робітничі професії, 

стейкхолдери неодноразово наголошували на недостатній якості професійної 
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освіти та рівні отриманих професійних компетенцій слухачів – майбутніх 

робітників
14

.  

 

Рис. 2.1. Динаміка попиту на робочу силу в Україні у розрізі професій 

Джерело: розраховано авторами за даними Державного центру зайнятості. URL: 

https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka 

Проведені дослідження ринку праці дають можливість визначити 

особливості регіонального ринку праці, що є необхідним для формування 

регіональної політики зайнятості. Для мінімізації дисбалансів та вирішення 

сформованих суперечностей на національному ринку праці важливою є 

подальша адаптація прогресивного досвіду в частині підвищення 

продуктивності праці за професіями, набутими у ПТНЗ шляхом оптимізації 

технологічних процесів, модернізації навчання відповідно до запитів 

сучасного обладнання. 

У системі модернізації професійно-технічної освіти в Україні загалом 

та в Запорізькій області зокрема слід враховувати європейські стандарти. 

Одним із напрямів такого співробітництва є участь у Туринському процесі, що 

передбачає аналіз національних систем професійної освіти країн – партнерів 

Європейського фонду освіти. 

                                                           

14
 Інформаційно-аналітичнезабезпеченняосвітньоїреформи в Україні: монографія / за ред. С.Л. 

Лондара; ДНУ «Інститут освітньої аналітики».Київ, 2017.С. 103. 

https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka
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Динаміка зміни кількості закладів у розрізі рівнів освіти свідчить про 

відносну загальну сталість мережі закладів освіти. Поряд із цим 

спостерігаємо тенденцію до трансформації мережі загальноосвітніх закладів 

та закладів професійної (професійно-технічної) освіти у бік зменшення їх 

кількості за рахунок малокомплектних та неконкурентоспроможних. 

Основними учасниками освітнього процесу є вихованці, учні, курсанти, 

слухачі та інші особи, які здобувають освіту за різними її рівнями та формою. 

Так, у 2017/2018 н.р. освіту здобували 3911 тис. школярів у 16 176 закладах 

загальної середньої освіти, 269 тис. осіб у 756 закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти.
15

 

Протягом останніх п’яти років спостерігається стабілізація кількості 

учнів і студентів, незважаючи на загальну негативну демографічну динаміку 

в Україні (за роки незалежності чисельність дитячого населення зменшилась 

майже удвічі). Проведений нами аналіз засвідчує, що чинна система 

підготовки кадрів характеризується високою інерційністю, слабо реагує на 

зміни ринку праці під впливом науково-технічного прогресу і не забезпечує 

адаптацію випускників професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) до 

перспективних вимог ринку праці та технологічного розвитку. Це 

обумовлюється такими причинами, як: відсутність дієвої координації між 

професійно-технічними закладами і підприємствами, неналагодженість 

системи навчання упродовж життя, брак системного аналізу структури 

зайнятих на регіональному ринку праці та короткострокового прогнозування 

попиту та пропозиції робочої сили; втрата престижності робітничих 

професій; низька якість освітніх послуг для підприємців, націлених на 

освоєння сучасних технологій. У результаті зменшується кількість охочих 

вступити до професійно-технічних навчальних закладів і, відповідно, випуск  

кваліфікованих робітників істотно звужується.  
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 Освітня аналітика України. 2018 р. № 2(3). URL: http://science.iea.gov.ua/en/%E2%84%96-2-2018/ 
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Роботодавці не відповідають за створення випускникам ПТНЗ умов із 

метою їхньої адаптації, закріплення на робочому місці та подальшого 

підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання. Переважна кількість 

підприємств не розробляє та не реалізує відповідні програми професійного 

розвитку молодих робітників і кошти на ці цілі не виділяються. Це 

призводить до відпливу частини випускників з підприємств та посилює їхнє 

бажання перекваліфікуватися та змінити вид професійної діяльності
16

. 

Загалом динаміка показників діяльності професійно-технічних 

навчальних закладів України за останні роки негативна (табл. 2.2.).  

Таблиця 2.2 

Динаміка показників діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів України у 2010–2018 рр. 
Показник Роки 2018 р. до 

2010 р., % 2010 2011 2012 2013 2014
 

2015 2016 2017 2018 

Кількість закладів  

професійно-технічної 

освіти, од. 

 

 

976 

 

 

976 

 

 

972 

 

 

968 

 

 

814 

 

 

798 

 

 

787 

 

 

756 

 

 

736 

 

 

75,4 

Кількість учнів, 

слухачів у закладах 

професійно-технічної 

освіти, тис. осіб 

 

 

 

433,5 

 

 

 

409,4 

 

 

 

423,3 

 

 

 

391,2 

 

 

 

315,6 

 

 

 

304,1 

 

 

 

285,8 

 

 

 

269,4 

 

 

 

255,0 

 

 

 

58,8 

Кількість  

випускників  закладів 

професійно-технічної 

освіти, тис. осіб 

 

 

247,3 

 

 

240,1 

 

 

202,1 

 

 

227,3 

 

 

182,0 

 

 

165,0 

 

 

152,8 

 

 

141,3 

 

 

133,5 

 

 

54,0 

Примітка: дані за 2014–2018 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 

Джерело: за даними Міністерства освіти і науки України. 

 

З табл. 2.2 видно, що чисельність учнів у професійно-технічних 

навчальних закладах і кількість осіб, які закінчили ПТНЗ, з року в рік 

скорочувалися і в 2018 р. становили трохи більше половини стосовно 2010 р. 

(58,8 і 54,0% відповідно). Також зменшилася на чверть і кількість закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. Статистичні дані свідчать, що 

кількість закладів професійної освіти і чисельність учнів у них у 2018 р. 

                                                           

16
 Близнюк В.В.,Юрик Я.І. Освітньо-кваліфікаційні диспропорції регіонального ринку праці. 

Економіка і прогнозування. 2019. № 2. С. 101–119. С. 111–112. 
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порівняно з 2010 р. знизилися в усіх регіонах України
17
. У табл. 2.3 показана 

динаміка показників діяльності ПТНЗ окремих регіонів України, що 

представляють південь, центр, схід і захід країни. 

Таблиця 2.3 

Динаміка показників діяльності професійно-технічних  

навчальних закладів окремих регіонів України у 2010 р.,  

2014–2018  рр. 
Показник Роки 2018 р. до 

2010 р.,% 2010 2014
 

2015 2016 2017 2018 

Кількість закладів  

професійно-технічної 

освіти: 

       

Запорізька 46 47 46 44 40 37
1 

80,4 

Київська 26 26 26 26 26 25
1
 96,1 

Харківська 54 54 54 53 45 43
1
 79,6 

Закарпатська 18 16 16 16 16 16
1
 88,9 

Кількість учнів, 

слухачів у закладах 

професійно-технічної 

освіти, тис. осіб: 

       

Запорізька 19 042 15 978 15 214 14 090 13 580 13100
1 

68,8 

Київська 11 531 9 519 9 328 8 849 8 390 7860
1 

68,2 

Харківська 18 553 15 567 15 018 13 972 13 807 13640
1 

73,5 

Закарпатська 9 278 6 782 6 642 6 271 6 025 5780
1 

62,3 
Кількість  випускників 

закладів професійно-

технічної освіти, тис. 

осіб: 

       

Запорізька 13,0 10,2 8,4 7,5 6,5 6,0 46,1 

Київська 9,0 6,3 5,6 5,3 5,0 4,7 52,2 

Харківська 15,5 8,5 7,7 7,3 6,7 6,3 40,6 

Закарпатська 5,1 3,6 3,4 2,8 2,7 2,6 51,0 
1 
Прогнозне значення. 

Джерело: за даними Державної служби статистики України. 

 

У табл. 2.3 простежується загальна тенденція зниження усіх показників 

діяльності професійно-технічних закладів регіонів. При цьому слід 

урахувати, що кількість навчальних закладів професійно-технічної освіти 

(ПТО) могла зменшитися в результаті їх укрупнення. Про актуальність 

перебудови профтехосвіти свідчить її незадовільний фінансовий стан, який 

особливо погіршився протягом останніх років. Питома вага бюджетних 

асигнувань у сферу професійно-технічної освіти у відсотках до ВВП 

                                                           

17
 Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І.Є. Вернера. Київ: Державна служба 

статистики України, 2019. 482 с. С. 122, 125. 
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знизилася з 0,5% у 2010 р. до 0,3% у 2018 р. Показово, що падіння показників 

діяльності системи професійної освіти України супроводжується синхронним 

зниженням обсягів їх фінансування.  

Значним викликом розвитку системи професійно-технічної освіти 

залишається недосконалість процесу децентралізації управління та 

фінансування у цій сфері. В умовах децентралізації професійно-технічної 

освіти фінансування видатків на підготовку робітничих кадрів у закладах 

професійно-технічної освіти з 1 січня 2016 р. було передано з державного 

бюджету на місцевий рівень; а також було передбачено передачу майна 

закладів освіти з державної у комунальну власність. Водночас це призвело до 

загострення проблем із фінансуванням соціальних функцій закладів освіти; 

збільшення обсягів заборгованості з виплати заробітної плати педагогічним 

працівникам; посилення ризиків оптимізації мережі закладів професійно-

технічної освіти без відповідного фінансово-економічного обґрунтування; 

незацікавленості міст обласного значення здійснювати підготовку кадрів для 

області (інших регіонів) за рахунок власних фінансових ресурсів. 

З метою оптимізації процесу передачі фінансування закладів 

професійно-технічної освіти на місцевий рівень Кабінетом Міністрів України 

було ухвалено рішення щодо надання державної субвенції на здобуття 

загальної середньої освіти у рамках професійно-технічної освіти, 

використання коштів державного бюджету для фінансування підготовки 

кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями 

загальнодержавного значення, а також освітньої субвенції на модернізацію та 

оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти. 

Протягом 2016-2018 рр. місцевим бюджетам було спрямовано освітню 

субвенцію на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів 

освіти у розмірі 250 млн грн. За рахунок цих коштів було передбачено 

створення 100 навчально-практичних центрів на базі державних професійно-

технічних навчальних закладів (за галузевим спрямуванням), забезпечення 

діяльності яких здійснювалося на засадах співфінансування (коштів 
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спеціального фонду закладів освіти та підприємств – соціальних партнерів)
18

. 

Однак через невизначеність порядку подальшого фінансування діяльності 

цих центрів темпи їх створення не дозволяють забезпечити відповідність 

якості підготовки випускників закладів професійної освіти вимогам 

роботодавців.  

Політика децентралізації у сфері освіти (підготовка кваліфікованих 

кадрів) з точки зору бюджетного фінансування починаючи з 01 січня 2018 

року призвела до появи у місцевих бюджетах областей та обласних центрів 

(як правило) окремих бюджетних програм  «Підготовка кадрів професійно-

технічними закладами та іншими закладами освіти» (код КПКВК МБ 

0611110). У рамках цих бюджетних програм здійснюється фінансування 

закладів професійної освіти областей (які входять у сферу підпорядкування 

департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій) та закладів 

професійної освіти міст (які входять до сфери підпорядкування відділів 

освіти міських рад обласних центрів). Здійснивши аналіз бюджетних 

програм, ми дійшли висновків, що Запорізька область займала 4-те місце в 

Україні у 2018 р. та 5-те місце в Україні у 2019 р. за обсягами загального 

фінансування професійної освіти. Однак зростання фінансування у 2019 р. 

удвічі нижче за середній рівень інфляції у 2018 р. – 5,9%. Таким чином 

Запорізька область протягом двох років займає 2-ге місце в Україні за 

розмірами середнього фінансування одного закладу професійної освіти в рік, 

поступаючись лише Києву (незважаючи на те, що за темпами зростання 

тільки на 18-му місці). Незважаючи на це, Запорізька область займає лише 

15-те місце у 2018 р. та 17-те місце у 2019 р. за середньорічною кількістю 

працюючого персоналу в одному закладі професійної освіти. Аналіз 

ефективності використання коштів, що характеризується показником 

середніх витрат на 1 учня на рік, показав: Запорізька область піднялася з  
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 Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2016, 2017 та 2018 рр. URL: 
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20-го місця у 2018 р. на 14-те місце у 2019 р., що свідчить про підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Ефективність використання коштів на професійну освіту 

 

Потрібно відзначити, що головну роль в усіх наведених даних відіграє 

не стільки абсолютні значення показників, скільки саме місце Запорізької 

області в загальному рейтингу областей та по відношенню до усереднених 

значень в Україні. Враховуючи розбалансованість регіонального ринку праці 

за якісними компонентами та існування феномену одночасно надмірної та 

дефіцитної праці, доцільним є впровадження інструментів стратегічного 

планування, що дозволить мінімізувати освітньо-професійні дисбаланси 

регіонального ринку праці. Це потребує належного виявлення актуальних 

запитів економіки на кадри різної кваліфікації та врахування при визначенні 

планових напрямів підготовки робітничих кадрів.  

Професійно-технічна освіта досі неспроможна розв’язати ключову 

проблему – привести підготовку кваліфікованих робітників у відповідність з 

потребами ринку праці – спостерігається значний розрив між попитом і 

пропозицією робочих кадрів. Перелік спеціальностей, за якими готують у 
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закладах професійної освіти, значний і не завжди відповідає потребам 

регіону та його галузевій орієнтації. У регіонах відсутня система 

інформування зацікавлених сторін, органів управління освітою та 

безпосередньо професійно-технічних навчальних закладів про потреби 

роботодавців у робітничих професіях у розрізі видів економічної діяльності. 

Відсутні короткострокові та середньострокові прогнози розвитку 

регіональних ринків праці та попиту на робочу силу в розрізі професій.  

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області
19

 у 

2017–2018 н.р. у регіоні здобували освіту 163,3 тис. осіб у 567 закладах 

загальної середньої освіти (для порівняння: у 2014–2015 н.р. – 159,7 тис. осіб 

у 609 закладах), 67,5 тис. осіб у 24 закладах вищої освіти (для порівняння: у 

2014–2015 н.р. – 75,6 тис. осіб у 24 закладах). Кількість закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2018 р. становила 38 одиниць, а кількість 

здобувачів освіти – 13,2 тис. осіб (для порівняння: у 2014 р. кількість закладів 

– 47 одиниць, кількість здобувачів освіти – 16,0 тис. осіб)
20

. 

Однією з найбільш важливих і одночасно проблемних складових ринку 

праці є його молодіжний сегмент, що відображає основні тенденції розвитку 

економіки, освіти та ринку праці. Під час пошуку першого робочого місця 

пошукач досить часто стикається з невідповідністю рівня та якості отриманої 

освіти, відсутністю досвіду роботи, невідповідністю запитів молоді та 

пропозицій роботодавців і т. ін. Таким чином, виникає нагальна потреба у 

врегулюванні процесу працевлаштування молоді з використанням методів та 

інструментів, що відповідають особливостям та тенденціям розвитку ринку 

праці. 

Недосконалість ринку у сфері професійного навчання кваліфікованих 

робітників через відсутність необхідних умов для його ефективного 

                                                           

19
 Головне управління статистики у Запорізькій області. URL: 

http://zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia#1.1 
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 Туринський процес 2018-20. Україна. Регіональний рівень. Аналіз системи професійно-технічної 
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функціонування потребує оптимального поєднання дій держави і приватного 

сектору економіки. У зв’язку з цим вдосконалення методів визначення 

загальної та додаткової потреби у робітниках, підвищення ролі та місця у 

здійсненні зазначених функцій працівників органів виконавчої влади, 

державної служби зайнятості та відповідних структурних підрозділів 

підприємств, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, союзів 

роботодавців і представників найманих працівників не втрачають своєї 

актуальності. В умовах ринкової економіки визначення обсягів професійного 

навчання працівників підприємство здійснює самостійно.  

З метою вдосконалення взаємовигідної співпраці роботодавців і 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час визначення 

потреби у робітничих кадрах враховується таке: рівень забезпеченості 

галузей економіки, інших сфер економічної діяльності, підприємств 

робітничими кадрами; фактори впливу на формування загальної і додаткової 

потреби у робітничих кадрах (обсяги виробництва, обсяги інвестицій, 

чисельність зайнятих в галузях економіки, їх статево-віковий склад); загальна 

і додаткова потреба у робітничих кадрах усіх сфер економічної діяльності 

регіону. Підґрунтям для визначення галузевих пріоритетів мають слугувати 

програми соціально-економічного розвитку, структурної перебудови; 

інвестиційні програми, що ґрунтуються на перспективному розвитку тих 

галузей економіки, які забезпечують життєздатність економіки, можуть 

сприяти швидкому збільшенню обсягів виробництва за умови адекватної 

реакції на зростання споживчого попиту та наукоємні галузі області. 

Професійне навчання у ринкових умовах повинно відбуватися безупинно і 

проводитися протягом усієї трудової діяльності.  

Основні причини, через які підприємства не зацікавлені у залученні 

практикантів із закладів професійної (професійно-технічної) освіти, такі: 

відсутність стажу та досвіду; низький рівень теоретичних знань та низька 

кваліфікація практикантів; відсутність у бізнес-компаній бажання та/або 
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мотивації виконувати наставницьку роботу; низька мотивація практикантів 

до праці; небажання бізнесу фінансувати практикантів. 

У процесі науково-технічного і соціального прогресу базова освіта 

робітника у певних випадках потребує зміни. Відповідні заклади освіти 

здійснюють перепідготовку керівників і спеціалістів, щоб вони оволоділи 

новою спеціальністю; підвищення кваліфікації (навчання, спрямоване на 

розвиток і удосконалення знань, умінь і навичок у конкретному виді 

спеціальної діяльності, зумовлене постійною зміною змісту праці, 

удосконаленням техніки, технології, організації виробництва і посадових 

переміщень)
21

. 

У частині професійних цифрових навичок (програмування тощо) 

основними завданнями у державному освітянському сегменті є: 

впровадження підходу з урахуванням компетентності, наскрізної 

(кросплатформової) цифрової компетентності, тобто коли вивчення 

предметів відбувається завдяки використанню цифрових технологій, таким 

чином, паралельно розвиваються цифрові навички; збільшення частки та 

підвищення якості підготовки ІКТ-спеціалістів: зростання державного 

замовлення на підготовку ІКТ-спеціалістів, впровадження програм із 

перекваліфікації безробітних, ВПО та ветеранів АТО, залучення до ІКТ-

сфери дівчат та жінок;  впровадження програми профорієнтації у школах, 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти щодо виявлення учнів, 

найбільш здатних до роботи в ІКТ-сфері; розробка системи «соціального 

ліфту» в ІКТ-сфері, у т.ч. інформування здобувачів освіти про пропозиції 

стажування та проходження практики в ІКТ-компаніях, стимулювання 

розвитку молодіжного ІКТ-підприємництва; оновлення державного 

класифікатора професій, тобто розроблення та затвердження переліку 
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 Туринський процес 2018-20. Україна. Регіональний рівень. Аналіз системи професійно-технічної 
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«цифрових» професій (на основі вимог ринку праці, «цифрових» трендів), їх 

запровадження у профільних закладах освіти
22

. 

Можна констатувати, що вітчизняна система підготовки кадрів не 

виконує в повному обсязі основні завдання, серед яких виокремлюються: 

забезпечення економіки кваліфікованими кадрами; збалансування попиту та 

пропозиції відповідно до пріоритетів розвитку економіки; забезпечення молоді 

першим робочим місцем відповідно до отриманої освіти, створення умов для її 

професійного та кваліфікаційного розвитку, посилення соціального партнерства 

між усіма стейкхолдерами; оновлення змісту освітніх та професійних програм 

навчання, зміцнення матеріально-технічної бази навчання.  

Система професійної освіти в Україні характеризується розгалуженою 

мережею закладів та значною кількістю професій, за якими ведеться 

підготовка. Найбільша кількість закладів, за даними МОН
23

, розташована 

на Дніпропетровщині (60 закладів), Львівщині (56) та Донеччині (44), а 

загальна кількість учнів ПТНЗ в Україні становить 253,9 тис. осіб.  

Наразі в Запорізькій області функціонує 30 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 6 вищих професійних училищ, 16 

професійних ліцеїв, 7 центрів професійно-технічної освіти, 1 структурний 

підрозділ при закладі вищої освіти. Професійним навчанням у цих закладах 

охоплено близько 12 тисяч здобувачів освіти. Дві третини здобувачів освіти 

разом з професією здобувають повну загальну середню освіту. Первинна 

професійна підготовка у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

області здійснюється з 83 професій для 7 галузей економіки: промисловості, 

сільського господарства, транспорту, будівництва, торгівлі та громадського 

харчування, житлово-комунального господарства, зв’язку. З метою створення 

нового іміджу професійної освіти, впровадження в освітній процес новітніх 

виробничих технологій, сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, а 

також підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників у 
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регіоні на базі закладів професійної освіти функціонує 7 навчально-

практичних центрів: 

  навчально-практичний будівельний центр за технологіями фірми 

«Хенкель Баутехнік (Україна)» на базі ДНЗ «Запорізький будівельний центр 

професійно-технічної освіти»; 

  навчально-практичний центр «Монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткування» на базі ДНЗ «Запорізький будівельний центр 

професійно-технічної освіти»; 

  навчально-практичний центр інноваційних швейних технологій 

на базі ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»; 

  навчально-практичний центр «Механічна обробка металу» на 

базі ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; 

  навчально-практичний центр інноваційних технологій 

зварювання на базі ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-

технічної освіти»; 

  навчально-практичний центр інноваційних електротехнічних 

технологій на базі ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-

технічної освіти; 

  навчально-практичний центр «Слюсарна обробка матеріалів» на 

базі ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». 

На ринку праці гостро відчувається зростаючий дефіцит робітничих 

кадрів, спостерігається невідповідність попиту й пропозиції робочої сили, 

фахівців. Роботодавці нарікають на відсутність у випускників закладів 

професійної освіти практичних навичок, а для них ця проблема обертається 

втратами конкурентоспроможності та прибутковості бізнесу, зростанням 

витрат на адаптацію працівників до конкретних виробничих вимог, а часто – 

на перекваліфікацію.  

Для реформування професійної освіти важливо постійно проводити 

моніторинг ринку праці з метою визначення актуальних професій та 
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компетентностей, передбачення попиту на нові професії, визначення 

динаміки затребуваності компетентних фахівців у відповідних галузях.  

За адміністративними даними Запорізької обласної служби зайнятості 

на 01.11.2019: у січні–жовтні 2019 р. статус безробітного мали 17,4 тис. осіб 

із числа молоді (34,0% загальної кількості безробітних). Протягом січня–

жовтня 2019 р. кількість випускників, які отримували послуги державної 

служби зайнятості, становила 608 осіб (у т.ч. 390 випускників закладів вищої 

освіти та 218 випускників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. Серед випускників ЗВО 24,1% навчалися у галузі соціальних наук, 

бізнесу та права, 15,9% мали інженерну спеціальність, 8,7% – у галузі освіти, 

8,2% вивчали гуманітарні науки та мистецтво. Серед випускників ЗП(ПТ)О 

43,1% становлять кваліфіковані робітники з інструментом, 28,0% – 

працівники сфери торгівлі та послуг, 16,5% – спеціалісти та 11,0% – 

робітники з обслуговування устаткування та машин. 

За професійними групами найбільший попит роботодавців 

спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування – 

21,5%; представників найпростіших професій – 18,4%; працівників сфери 

торгівлі та послуг – 17,1%, а також кваліфікованих робітників з 

інструментом – 13,4%; кваліфікованих робітників сільського господарства – 

1,8%. У розрізі професій найбільший попит на робітників з обслуговування, 

експлуатації устаткування – це водії, трактористи, оператори котельні, 

токарі, оператори заправних станцій, машиністи насосних установок, 

машиністи (кочегари) котельної, дорожні робітники, оператори верстатів з 

програмним керуванням, машиністи крана (кранівники), водії 

навантажувача, машиністи-оператори дощувальних машин і агрегатів, 

лаборанти хімічного аналізу. У сфері торгівлі та послуг – продавці, 

охоронники, кухарі, молодші медичні сестри, помічники вихователя, 

покоївки, офіціанти тощо. Серед кваліфікованих робітників з інструментом 

– це слюсарі, електрогазозварники, електромонтери, робітники з 
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комплексного обслуговування та ремонту будинків, пекарі, малярі, швачки, 

контролери водопровідного господарства, бетонярі, столярі тощо. За 

професійними групами найбільше претендентів на одну вакансію – серед 

технічних службовців (15 осіб), а найменше – серед кваліфікованих 

робітників з інструментом та робітників з обслуговування, експлуатації 

устаткування та машин (2 особи на 1 вакансію).  

Закладами ПТНЗ здійснюється підготовка кадрів у регіоні за 

професіями, які відповідають професійним назвам робіт у Державному 

класифікаторі професій, зайняті та безробітні обліковують за професійними 

групами, що викликає певну складність поєднання даних та чистоти 

розрахунків. Часто в закладах професійної освіти учнів готують за 

професійними назвами робіт, які відповідають професіям різних груп 

(наприклад, кухарі 5122 та кондитери 7412), тому ми враховували учні таких 

суміжних професій як підготовлених за обома професіями.  

Як видно з аналізу у попередньому розділі монографії, найбільш 

представленою професією в професійному ядрі зайнятих Запорізької області 

є водії – 16,3%, вони також найбільше представлені у структурі попиту на 

ринку (частка вакансій) і у структурі підготовки. Зварники, які займають 

суттєво меншу вагу як у структурі зайнятих, так і у структурі попиту, є 

найбільш популярними серед учнів професійних закладів освіти – 10,57 %, ця 

ситуація характерна і для кухарів, і для перукарів, що може пояснюватися 

інформаційним викривленням ринків та недостовірними сигналами для 

споживачів освітніх послуг.  

Саме структурний аналіз професійного ядра робітничого сегмента 

ринку праці регіону дозволив визначити наймасовіші професії регіону та, 

відповідно, порівняти її із структурою робітничих підготовки кадрів у 

регіоні. Одним із напрямів мінімізації дисбалансів (зокрема освітньо-

професійних) на регіональних ринках праці є збалансування підготовки 

кадрів із потребами регіональної економіки, що ніяк неможливе без 
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належного виявлення актуальних запитів економіки на кадри різної 

кваліфікації. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів здійснюється 

системою професійно технічної освіти, що перебуває в стадії реформування і 

приведення у відповідність до потреб ринку праці та економіки області. В 

області функціонує 176 суб’єктів освітньої діяльності, з яких 30 закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти ІІ–ІІІ атестаційного рівня. 

Підготовка закладами ПТО Запорізької області здійснюється за 83 

професіями, що задовольняють потребу в робітниках для промисловості, 

торгівлі, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв’язку. 

Найбільш представленими професіями у закладах ПТНЗ Запорізької області 

залишаються водії (28% усіх випускників ПТНЗ), трактористи 

сільськогосподарського виробництва (15%), слюсарі-ремонтники (15–16%), 

електрогазозварювальники (12–13%) (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Обсяг підготовки робітничих кадрів Запорізької області,  

які потрапили до професійного ядра базових галузей  

регіональної економіки 

Професійні назви робіт Код 

Частка 

підготовки в 

загальній 

чисельності 

випускників 

системи ПТО 

Слюсар-сантехнік 7136 0,55 

Електрогазозварник 7212 13,14 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

Слюсар-ремонтник 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування 

Слюсар з механоскладальних робіт 7233 16,22 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 7241 11,94 

Оператор верстатів з програмним керуванням 8211 2,28 

Машиніст крана (кранівник) 8333 1,35 
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Як видно з таблиці, найбільша частка підготовки, а саме 16,22%, 

здійснюється за професією 7233, а найменший обсяг готується за професією 

7136 – 0,6% усіх випускників. У регіоні існує суттєвий потенціал підготовки за 

професіями 8211 – оператор верстатів з програмним керуванням, машиніст 

крану – 8333 та слюсар-сантехнік – 7136, оскільки саме їх потребує 

регіональний ринок праці.  

У загальному випуску переважає первинна професійна підготовка 

випускників шкіл, хоча у професійному розрізі для слюсарів-ремонтників 

та електрогазозварювальників характерним є переважання професійного 

навчання, що пояснюється тим, що отримання компетенцій за цією 

професією суттєво збільшує шанси на отримання додаткового доходу та 

трудової міграції. Зважаючи на демографічну ситуацію, поступово 

зменшується кількість випускників закладів професійної освіти. 

Співпраця професійно-технічних навчальних закладів і роботодавців – 

це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у 

процесі підготовки кваліфікованих робітників у Запорізькій області, 

основними з яких є:  

 значна кількість роботодавців, які потенційно можуть бути 

соціальними партнерами, відмовляються укладати довгострокові угоди про 

співпрацю через економічну нестабільність; 

 висока ціна сучасного обладнання, що унеможливлює його 

самостійне придбання навчальним закладом, а співробітництво з 

підприємствами різної форми власності створює належні умови для 

відпрацювання професійних умінь і навичок учнів на підприємстві; 

 роботодавці не можуть забезпечити оплату праці та належні умови 

для проходження практики; 

 відсутність популяризації робітничих професій у засобах масової 

інформації тощо. 



 

85 

Досліджуючи питання підготовки робітничих кадрів та забезпеченість 

підприємств Запорізької області, ми провели SWOT-аналіз, а також 

визначили основні проблеми підготовки кваліфікованих працівників 

робітничих спеціальностей у Запорізькій області (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Результати SWOT-аналізу підготовки кваліфікованих працівників 

робітничих спеціальностей у Запорізькій області 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Висока якість навчання в 
професійно-технічних навчальних 

закладах  

2. Безкоштовне навчання в закладах 
професійної освіти 

3. Отримання стипендії під час 
навчання в закладах професійної освіти 

4. Забезпечення всім необхідним для 
навчальних цілей  

5. Можливість працевлаштування після 

закінчення навчання 

6. Співпраця професійно-технічних 

навчальних закладів з підприємствами 

та владою Запорізької області 

7. Велика потреба у кваліфікованих 

робітничих кадрах на підприємствах 

області 

 

1. Відсутність обґрунтування обсягів 
підготовки та потреби регіонального 

ринку праці при формування 

регіонального замовлення  

2. Недостатнє фінансове забезпечення 
установ професійної освіти 

3. Можливість змінювати навчальні плани 

та програми лише в межах 20% 

4. Довготривала процедура ліцензування 
гальмує оперативне введення нових 

напрямів навчання 

5. Недостатнє для практичної освіти 
технічне обладнання 

6. Мотивація учнів до здобуття освіти в 

закладах професійної освіти дуже низька 

7. Невідповідність попиту та пропозиції 
кваліфікованих робітників регіону 

8. Небажання роботодавців приймати на 
роботу молодих, як правило, 

недосвідчених працівників 

9. Недостатня мотивація молодих 
спеціалістів робітничих спеціальностей до 

трудової діяльності через низьку заробітну 

плату 

10. Скорочення обсягів робочої сили та 

можливостей природного оновлення через 

виїзд молодих спеціалістів робітничих 

спеціальностей за кордон 

Можливості Загрози 

1. Наблизити професійно-технічну 

освіту до європейських вимірів 

2. Зміцнити матеріально-технічну 

базу професійно-технічних 

навчальних закладів 

3. Забезпечити використання новітніх 

1. Падіння престижу робітничих 
професій 

2. Довготривала процедура ліцензування 
для нових професій 

3. Недосконале загальнодержавне 
законодавство у сфері професійно-
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технологій 

4. Удосконалити навчальний процес, 

забезпечити підтримку кращих 

закладів як бази відтворення 

кваліфікованих кадрів  

5. Забезпечити взаємозв’язок ринку 

освітніх послуг професійно-

технічних навчальних закладів і 

ринку праці регіону 

6. Розширити взаємовідносини 

закладів професійної освіти з 

провідними підприємствами 

регіону  

7. Підвищить престижність 
робітничих професій 

8. Посилити профорієнтаційну 

роботу з учнями шкіл та молоддю  

9. Підготовка кваліфікованих 
робітників, які здатні задовольнити 

потреби роботодавців  

технічної освіти 

4. Демографічне скорочення чисельності 
населення 

5. Неефективність інформування 
населення стосовно попиту на 

професії 

6. Відплив робітничих кадрів за кордон 

Тому на сьогодні надзвичайно важливим аспектом є активізація 

співпраці між професійно-технічними навчальними закладами, владою та 

підприємствами Запорізької області та підвищення ефективності 

функціонування Ради. 

2.2. Мотивація до отримання робітничих професій 

 

Професійно-технічна освіта досі не здатна розв’язати ключову 

проблему – привести підготовку кваліфікованих робітників у відповідність з 

потребами ринку праці, спостерігається розрив між попитом і пропозицією 

робочих кадрів. Перелік спеціальностей, за якими готують у закладах, 

значний і не завжди відповідає потребам регіону та його галузевій орієнтації. 

У регіонах відсутня система інформування зацікавлених сторін, органів 

управління освітою та безпосередньо ПТНЗ про потреби роботодавців у 

робітничих професіях у розрізі видів економічної діяльності. Відсутні 

короткострокові та середньострокові прогнози розвитку регіональних ринків 

праці та попиту на робочу силу у розрізі професій. На підприємствах бракує 

кваліфікованих робітників, зокрема робочих з інструментом, з 
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обслуговування, експлуатації і контролю за роботою технологічного 

устаткування, машин тощо.   

Дефіцит висококваліфікованих робочих кадрів є однією з ключових 

перешкод, що заважає українським підприємствам оновлювати технологію 

виробництва, а територіальним утворенням – забезпечувати умови для 

інвестиційної привабливості регіонів. На нашу думку, слід розрізняти 

мотивацію до отримання робітничих професій старшокласників шкіл регіону, 

осіб старшого і середнього віку та безробітних.  

Мотивація старшокласників шкіл регіону до отримання 

робітничих професій. Мотивами вибору провідної професійної діяльності 

учнями старших класів є мотиви саморозвитку, мотиви розвитку власних 

здібностей; захоплення навчальним предметом та інтерес до професії; 

уявлення про творчий зміст майбутньої професійної діяльності; соціальні, 

матеріальні вигоди (соціальний статус, заробітна плата, пільги тощо); 

бажання батьків; романтичний, некритичний інтерес до певної професії; 

мотиви незручностей, дискомфорту
24

. 

Первинне значення має мотивація до опанування робітничими 

професіями учнів старших класів шкіл регіону. Слід зазначити, що більшість 

дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт можуть продовжувати освіту 

лише у ПТНЗ, де їм надається повне матеріальне забезпечення, можливість 

оволодіти професією у більш ранні строки, а також водночас одержати повну 

середню освіту, щоб у перспективі мати змогу здобути й вищу.  

В Україні тільки близько 15% випускників шкіл планують отримувати 

професійно-технічну освіту, інші орієнтуються на вищі навчальні заклади. У 

Європі цей показник досягає 40%, а в Чехії, Австрії та Фінляндії – 70%. 

Українські абітурієнти не вважають професійно-технічну освіту в Україні 

престижною: студенти змушені вчитися на застарілому обладнанні ; 

                                                           

24
 Капсольоз Г.В., Капсольоз В.О. Особливості мотивації до професійної діяльності (опанування 

професією) в юнацькому віці. Військова освіта. 2013. № 2. С. 96–109. С. 107. 
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опановувати професії, які не затребувані на сучасному ринку праці, а на 

додаток ще і рівень довіри роботодавців до якості освіти випускників дуже 

низький. Така ситуація вимагає докорінних змін у системі професійно-

технічної освіти. 

Для мотивації старшокласників до праці важливо забезпечити 

престижність робітничих професій, інноваційну працю, застосування IT-

технологій, висококваліфікованої праці. Престижних професій може бути 

багато і кожній молодій людині треба вибрати одну, до якої вона має 

здібності та схильності. Через це важливе значення має проведення у школах 

професійної орієнтації та професійного відбору. 

Характерно, що в загальному випуску по професіях переважає 

первинна професійна підготовка випускників шкіл: у Запорізької області, 

наприклад, 88,2% у 2017/2018 і 82,6% у 2018/2019 навчальних роках. 

Працевлаштованих випускників ПТНЗ не мотивує до праці низька заробітна 

плата. Розміри заробітної плати у розрізі вакансій дуже малі (табл. 2.4).  

З табл. 2.4 видно, що середній розмір запропонованої зарплати низький, але 

має тенденцію до підвищення (в доларовому еквіваленті з 175,6 в 2017 р. до 

256,8 дол. США в 2019 р.). Якщо врахувати, що приблизно половина зарплат 

перебуває в тіні (за даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки за 

методом «витрати населення – роздрібний товарооборот» у 2018 р. становив 

46%), насправді ці показники вищі. Водночас у 2019 р., за нашими 

розрахунками, навіть з урахуванням «тіні», це в 6–7 разів менше за вартість 

розширеного відтворення робочої сили. У 2019 р. середній розмір 

запропонованої зарплати становив 64,2% від середньої зарплати. Для 8,5% 

вакансій (6876 од.) пропонується зарплата від 10000 до 15000 грн і тільки для 

2% вакансій (1608 од.) – понад 15000 грн.   

У світі нагромаджено значний досвід мотивування отримання робітничих 

кваліфікацій різними категоріями населення. Становить певний інтерес досвід 

мотивації до придбання робітничих професій старшокласників шкіл у 

Фінляндії, де професійні училища відбирають нових учнів переважно на основі 
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їхньої успішності у школі, але деякі організовують і вступні іспити. Спектр 

професійних училищ у Фінляндії настільки широкий, що охоплює усі сфери 

діяльності – від лісового господарства до спорту і мистецтва – усього близько 

75 спеціальностей. Підготовка у профучилищі триває три роки і також надає 

можливості продовжувати навчання у вищому навчальному закладі. До 

навчального плану обов’язково включена практика. Можлива також процедура 

отримання професійної кваліфікації шляхом складання іспитів екстерном
25

. 

Щодо мотивації до опанування робітничих професій учнів старших 

класів позитивний корисний досвід нагромаджено у Польщі. Тут школярі 

після закінчення 9 класу мають унікальну можливість продовжити навчання 

в ліцеях і технікумах. Навчання в Польщі після 9 класу – це шанс раніше 

почати інтеграцію в ЄС і отримати прекрасний старт для подальшого вступу 

до будь-якого польського університету.  

Польський ліцей (liceum ogólnokształcące) – це навчальний заклад 

середньої базової освіти, де, окрім загальних предметів, може викладатися 

декілька спеціалізованих, які учень вибирає згідно зі своїми перевагами щодо 

планів на майбутнє. Навчання в ліцеї триває чотири роки (відповідно до нових 

змін у системі освіти). Освіта в ліцеях у державних установах безкоштовна, у 

приватних ліцеях навчання платне. Ліцеї оснащені хорошою матеріальною 

базою і  відзначаються досвідченим складам викладачів
26

. 

Процес навчання в польських ліцеях набагато цікавіший, ніж в Україні. 

Учні мотивовані вчитися, жити за європейськими стандартами. 

Високомотивовані учні  прагнуть більшого, тому часто виникають ситуації, 

коли успішність дітей значно покращується. Кращі учні отримують 

заохочення у вигляді стипендій або поїздок за кордон на практику. Іноді 

навіть ще до закінчення навчання вони підписують контракти з 

роботодавцями і вже на останньому курсі працевлаштовані.  

                                                           

25
 Система образования. URL: https://www.vse.fi/systema-obrazovania/ 

26
 Обучение в Польше после 9 класса. URL: https://mojaedukacja.com/ru/navchanna-v-polshi-pisla-9-

klasu 
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Таблиця 2.4 

 Розмір заробітної плати по вакансіях у 2017–2019 рр. 

 

 

Роки 

 

 

 

Показник 

Кількість 

вакансій 

станом на 

кінець 

року, од. 

 

 

Із графи 1, за розмірами запропонованої заробітної плати (одиниці) 

Середній 

розмір 

запропо- 

нованої 

зарплати, 

грн    мінімальна від міні- 

мальної  

до 5000 

грн 

від 5000 до 

7000 грн 

від 7000 до 

10000 грн 

від 10000 

до 15000 

грн 

понад 

15000 грн 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 Усього по Україні 50356 11736 22408 10542 4437 1029 204 4670 

 

2017 

Питома вага вакансій у  

їх загальній кількості, % 

 

 

100 

 

23,3 

 

44,5 

 

20,9 

 

8,8 

 

2,1 

 

0,4 

 

– 

2018 Усього по Україні 58441 8191 21649 14321 9507 3999 774 5773 

 

2018 

Питома вага вакансій у  

їх загальній кількості, % 

 

100 

 

14,0 

 

37,1 

 

24,5 

 

16,3 

 

6,8 

 

1,3 

 

– 

2019 Усього по Україні 80879 14040 22137 19304 16914 6876 1608 6635 

 

2019 

Питома вага вакансій у  

їх загальній кількості, % 

 

100 

 

17,3 

 

27,4 

 

23,9 

 

20,9 

 

8,5 

 

2,0 

 

– 

Джерело: Розмір заробітної плати у вакансіях. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/69 
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Для кожного учня без винятку відкриваються можливості для подальшого 

зростання та розвитку. Після закінчення ліцею випускники отримують диплом 

про середню професійну освіту. Слід зазначити, що такий диплом відкриває  

можливості для подальшого професійного зростання. Це і вступ до ВНЗ, і 

відкриття власного бізнесу, і гідна високооплачувана робота за фахом. 

Польський досвід свідчить про доцільність проведення систематичної 

профорієнтаційної роботи з учнями та випускниками загальноосвітніх 

навчальних закладів, їхніми батьками та вчителями, а також зустрічей з 

працівниками на підприємствах.  

Питанням професійної орієнтації значна увага приділяється у 

Сполучених Штатах Америки. Тут існують як приватні агентства, так і 

спеціальні центри профорієнтації при коледжах і університетах. При 

Міністерстві праці США створено 1200 державних центрів профорієнтації та 

профвідбору, через які щорічно проходить понад 1 млн підлітків. Результат – 

зниження на 30–40 %  витрат на підготовку фахівців
27

. 

Зважаючи на передовий досвід зарубіжних країн, можна зробити 

висновок, що пріоритетним напрямом мотивації старшокласників до 

отримання робітничих професій є формування якісно нової системи професій-

ної орієнтації людини, особливо дітей та молоді, та формування принципово 

нової системи професійної орієнтації учнів старших класів шкіл.  

Мотивація осіб старшого і літнього віку до отримання робітничих 

професій 

В Україні тільки близько 3% учнів закладів професійної освіти на кінець 

2018 р. були старшими за 30 років. Тому варто вивчати та запроваджувати 

передовий досвід зарубіжних країн із мотивації осіб старшого та літнього віку 

до отримання робітничих професій. За якістю перше місце у світовому 

рейтингу за всіма рівнями освіти займає фінська освіта. У Фінляндії немає 10–

11–12 класів, після закінчення 9 класу учень вступає або в базовий предметний 

коледж, або в базовий професійний коледж. Після здобуття базової освіти у 
                                                           

27
 Лукьянова К.К. Зарубежный опыт регулирования занятости населения. Вестник ЮУрГУ. Серия 

«Экономика и менеджмент».  2016. Т. 10,  № 3. С. 109–115. С.110, 111. 
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коледжі студент або працевлаштується на роботу на підприємство, або вступає 

до інституту (університету).  

Заслуговує на увагу досвід Польщі з мотивації осіб старшого та літнього 

віку до отримання робітничих професій. Польща пропонує навчання не лише 

молоді, а і старшим віковим групам там, де є можливість отримати 

європейський диплом або сертифікат про закінчення навчання. Такі школи для 

дорослих у Польщі називаються поліцеальними. За своїм статусом вони 

прирівнюються до технікумів. Навчання для дорослих у Польщі організоване в 

багатьох містах, у тому числі в Кракові, Любліні, Варшаві, Познані, Катовице 

та ін.
28

. 

Залежно від часу відвідування розрізняють такі види шкіл: школи 

вихідного дня; денні школи; вечірні школи. Тривалість навчання становить від 

одного до трьох років, залежно від обраної спеціальності. Вчитися можуть як 

молоді люди у віці від 18 років, так і люди пенсійного віку – тобто  вікові 

обмеження відсутні. Навчання для дорослих у Польщі може бути як 

безкоштовним, так і платним. Усе залежить від регіону та від умов, які 

запропонує школа. У деяких школах беруть вступний збір на навчання, у 

деяких просять сплатити страховку. Примітно, що усі спеціальності 

формуються згідно із запитами ринку праці. При поліцеальних школах створені 

спеціальні агентства, що допомагають випускникам знайти гідну роботу 

відповідно до спеціальності. 

Необхідно сприяти розробленню та широкому обговоренню із 

залученням усіх зацікавлених сторін проєкту Закону України «Про освіту 

дорослих», де були б визначені вимоги до документу про таку освіту і його 

визнання (нострифікацію) . 

Із метою задоволення потреб різних категорій дорослих в отриманні 

освітніх, профорієнтаційних та інших послуг високої якості до визначення 

переліків соціальних та інших суспільно важливих послуг доцільно залучати 

громадські організації. Також має сенс сприяти переходу до громадсько-

                                                           

28
 Полицеальные школы в Польше. URL: https://mojaedukacja.com/ru/policealni-shkoly 
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державного управління освітою, збільшенню обсягів інвестицій у розвиток 

такої освіти, особливу увагу приділяти обґрунтуванню й реалізації нормативно-

правових документів, які регулюють фінансування, розширенню практики 

соціального партнерства в освіті дорослих
29

. 

Мотивація безробітних регіону до навчання, перенавчання та 

отримання нових затребуваних професій. Основним завданням професійного 

навчання безробітних в Україні є підвищення їхньої конкурентоспроможності 

та професійної мобільності з метою подальшого працевлаштування та 

соціальний захист у трудовій сфері за допомогою надання безробітним 

різноманітних освітніх послуг з урахуванням потреб роботодавців і прогнозів 

розвитку ринку праці. 

На наш погляд, до основних завдань професійного навчання слід 

віднести: реалізацію соціального замовлення на підготовку кваліфікованих 

кадрів; формування оптимального балансу потреб безробітних у професійному 

навчанні й вимог регіонального ринку праці до професійно-кваліфікаційної 

структури робочої сили; сприяння розвитку системи неперервної професійно-

технічної освіти, розширення можливостей самоосвіти, випереджувального 

навчання працівників, яким загрожує звільнення, тощо.  

Головна вимога під час організації професійного навчання безробітних 

регіональними центрами зайнятості – це узгодження потреб та інтересів шукача 

роботи і роботодавця під конкретне робоче місце з метою прискореного 

працевлаштування особи на відповідну роботу, закріплення на робочому місці 

за набутою професією. 

Оскільки деякі професії швидко старіють, головною проблемою для 

підприємств і навчальних закладів щодо професійного навчання стає 

безперервне пристосування програм професійної підготовки до мінливого 

попиту. 

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку регіонального ринку праці 

професійне навчання безробітних має здійснюватися за двома основними 
                                                           

29
 Баришніков В.М. Розвиток центрів професійно-технічної освіти як складова реформування 

державної служби зайнятості. Ринок праці та зайнятість населення.  2019.  № 1–2. С. 47–54. С. 52. 
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напрямами:  для задоволення поточних і перспективних потреб роботодавців у 

регіоні та проведення випереджувального навчання на основі аналізу і 

прогнозування тенденцій економічного розвитку регіону, структури та 

динаміки робочих місць. 

Було б доцільно вивчати і використовувати досвід розвинених країн світу 

з мотивації безробітних регіону до навчання, перенавчання та отримання нових 

затребуваних професій. Зокрема, заслуговує на увагу досвід Швеції, де держава 

намагається стимулювати підготовку й перепідготовку безробітних шляхом 

виплати дотацій або зняття податків підприємствам, які відкривають спеціальні 

центри професійного навчання. Посилення ролі роботодавців у мотивації 

старшокласників шкіл і безробітних до отримання робітничих професій   

У профтехосвіті з’явився світовий тренд – системна співпраця з 

роботодавцем. Залучення до системи ПТО роботодавців передбачає дуальна 

модель навчання, за якої теоретична частина підготовки відбувається на базі 

освітньої організації, а практична – на робочому місці. Родоначальником 

системи дуальної освіти є Німеччина. Досвід цієї країни слугує зразком для 

всього Європейського Союзу. Німецька система професійно-технічної освіти 

відрізняється розвиненим інститутом наставництва, практикоорієнтованим 

навчанням і активною участю роботодавців у підготовці кадрів. Дуальне 

навчання в Німеччині укладено в строгі законодавчі рамки і здійснюється за 

допомогою торгово-промислових і ремісничих палат. 

Німецькій дуальній системі професійної орієнтації, самовизначення і 

навчання притаманна колегіальність ухвалення рішень. На всіх етапах 

освітнього процесу між певними функціональними структурами (федеральною 

і земельними владою, підприємствами, центром компетенцій, професійною 

школою і торгово-промисловими палатами) існує взаємодія, науково-методичне 

забезпечення якої здійснює Федеральний інститут професійної освіти 

Німеччини. Такий підхід забезпечує якісний результат професійної діяльності. 

Виробниче навчання відбувається як у професійно-технічних закладах, центрах 
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компетенцій, так і на підприємствах на основі проблемно-аналітичного методу 

надання матеріалу
30

.  

На підприємствах створено спеціальні підрозділи з питань виробничого 

навчання. З кожним учнем укладається навчальний договір, для кожного 

розроблено індивідуальний план на весь термін навчання. Освітній процес 

передбачає навчання безпосередньо на підприємстві для набуття практичних 

навичок та у професійно-технічному навчальному закладі для отримання 

теоретичних знань з обраної професії. На основі договорів визначають кількість 

учнів і обсяг державної субсидії. Якщо ресурсна база ПТНЗ недостатня для 

набуття студентом необхідної кваліфікації, формується мережева навчально-

виробнича структура. 

Головними завданнями підготовки законодавчих проєктів є розроблення 

сучасної моделі та формування мережевої взаємодії освітніх закладів і 

підприємств із підготовки професійних кадрів та мотивація роботодавців до 

фінансування навчальних програм. Дуже тісний зв’язок між бізнесом та 

навчальними закладами існує у США. Зокрема, підприємства часто фінансують 

підготовку спеціалістів, яких потребують. За деякими оцінками, підприємці 

вкладають у цей процес близько 30 млрд дол. США на офіційній основі та ще 

від 90 до 180 млрд дол. США на так звану неформальну підготовку)
31

.  

Держава, у свою чергу, надає таким підприємствам податкову знижку на 

прибуток у розмірі 7–10%. 

З урахуванням зарубіжного досвіду можна стверджувати, що включення 

моделі дуальної освіти у технологічний розвиток економіки України має 

передбачати удосконалення правил і законодавчих умов реформування 

професійно-технічної освіти на базі мережевої взаємодії ПТНЗ та підприємств.  

В Україні рішення про впровадження дуальної моделі навчання ухвалено 

2018 р. Однак для її впровадження у нашій країні необхідно розробити  

                                                           

30
 Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки 

высококвалифицированых робочих кадров / Агенство стратегических инициатив. 2015. 136 с. URL: 

http://permtpp.ru/upload/iblock/dfe/metodicheskie-rekomendatsii_dualnoe-obrazovanie_2015.pdf 
31

 Модернізація державних служб зайнятості на ринку праці (науково-аналітичний огляд): колективна 

монографія / за заг. ред. к. соціол. н., доц. М.В. Судакова. Київ: ІПК ДСЗУ, 2016. 115 с. С. 92.  
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нормативну базу та інституціональні механізми з метою зацікавленості 

роботодавців у її розвитку. 

 

2.3. Система перепідготовки та безперервної професійної освіти в регіоні: 

проблеми та перспективи розвитку 

Активна участь роботодавців в підготовці, перепідготовці і підвищенні 

кваліфікації робітників, стимулювання співробітництва між навчальними 

закладами і підприємствами регіонів, запровадження навчання і профорієнтації 

для перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб 

регіонального ринку праці дозволить створювати навчальні заклади нового 

типу – багатопрофільні центри професійної освіти.  

Доцільно запровадити дієві механізми формування регіонального 

замовлення на підготовку кадрів на засадах взаємодії органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади та громадських організацій, а також 

моніторингу ринку праці на регіональному рівні для збалансування замовлення 

на підготовку кадрів. 

Важливо запровадити дієву систему професійної орієнтації та 

професійного спрямування учнівської молоді, починаючи з дитячого віку. Для 

цього слід забезпечити залучення роботодавців та громадських організацій 

професійного спрямування до профорієнтаційної діяльності та створити центри 

з профорієнтації з повноваженнями професійного відбору. 

У Запорізькій області функціонує 29 закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 6 вищих професійних училищ, 15 професійних ліцеїв, 7 

центрів професійно-технічної освіти, 1 структурний підрозділ при закладі 

вищої освіти. Освітній процес у ЗП(ПТ)О забезпечують 1397 педагогічних 

працівників: викладачі загальноосвітньої підготовки – 371; викладачі 

професійно-теоретичної підготовки – 332; майстри виробничого навчання  
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– 551. У регіоні відкрито 7 навчально-практичних центрів галузевого 

спрямування
32

. 

 

Вставка 1 

Здобутки закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області 

14–16 березня 2019 р. у Київському палаці дітей та юнацтва відбулася Десята міжнародна 

виставка «Сучасні заклади освіти – 2019» і Дев’ята міжнародна виставка освіти за 

кордоном «World Edu». Професійну освіту Запорізької області на виставці представили 16 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти і НМЦ ПТО у Запорізькій області, які 

презентували методичні напрацювання. Усі учасники отримали нагороди:  

 Гран-Прі «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти України» – ДНЗ 

«Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»;  

 золоті медалі: Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області; ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; ДНЗ 

«Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ 

«Мелітопольське вище професійне училище»; ДНЗ «Василівський професійний 

ліцей»; ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»;  

 срібні: ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»; ДНЗ 

«Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;  

 дипломом учасника відзначені: ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної 

освіти водного транспорту»; ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»; ДНЗ 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей»; ДНЗ «Вільнянський професійний 

ліцей»; ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ «Запорізький 

професійний торгово-кулінарний ліцей»; ДНЗ «Михайлівське вище професійне 

училище»; Федорівський центр професійної освіти. 

 

Професійним навчанням охоплено близько 12 тисяч здобувачів освіти, дві 

третини з них разом із професією здобувають повну загальну середню освіту. 

До тенденцій функціонування сфери освіти, що визначені у Стратегії 

регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року
33
, віднесено 

спадну динаміку чисельності учнів у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти (на 30,5 % за 2010/11–2018/19 н.р.) 

Професійна підготовка у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти області здійснюється зі 103 професій для 7 галузей економіки: 

промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, торгівлі та 

                                                           

32
 Звіт директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області про 

проведену роботу за 2019–2020 н.р. URL: http://nmc-pto.zp.ua/wp-

content/uploads/2020/06/06_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-

%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-

%D0%9D%D0%9C%D0%A6-%D0%9F%D0%A2%D0%9E-%D0%B7%D0%B0-2019-2020-

%D0%BD.%D1%80..pdf 
33

 Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року. Затверджена 

рішенням обласної ради від 12.12.2019 № 134. URL: 

https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/original/000130/130216.pdf 
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громадського харчування, житлово-комунального господарства, зв’язку. За 

результатами аналізу стратегічних напрямів розвитку області визначено три 

перспективні галузі економіки регіону: промисловість, сільське 

господарство, туризм. Саме ці галузі формують основну частину бюджету 

регіону, тому підготовка робітничих кадрів для них є пріоритетною у 

Запорізькій області.  

У сфері промисловості заробітна плата найвища та одночасно 

спостерігається дефіцит робітничих кадрів. У галузі сільського господарства є 

тенденція переходу від ручної до механізованої праці, тому необхідно, щоб учні 

закладів професійно-технічної освіти мали якісну підготовку до роботи на 

сучасній техніці. Аналогічно й у сфері туризму існує великий дефіцит якісних 

трудових ресурсів. 

Застаріла матеріально-технічна база закладів П(ПТ)О та неможливість її 

оновлення у зв’язку із недостатнім фінансуванням створюють розрив між 

теоретичним і виробничим навчанням у професійній підготовці майбутніх 

кваліфікованих робітників. Одним із напрямів подолання цих проблем є 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

майбутніх кваліфікованих робітників. 

Реформування професійно-технічної освіти має бути спрямоване на 

забезпечення сучасних потреб роботодавців регіону у кваліфікованих якісних 

робітниках та розширення можливостей зайнятості, професійної реалізації 

випускників закладів професійної освіти. На засіданні робочої групи з 

розроблення проєкту Стратегічного плану розвитку мережі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області на 2021–2027 рр. 

повідомлялося, що у 2020 р. було заплановано
34

: 

 створення двох навчально-практичних центрів на базі Михайлівського 

вищого професійного училища (загальна вартість проєкту – 12185,7 тис. грн)  

                                                           

34
 Запорізькі освітяни розробляють Стратегічний план розвитку профтехосвіти в регіоні. 15 липня 

2020. https://www.zoda.gov.ua/news/51223/zaporizki-osvityani-rozroblyajut-strategichniy-plan-rozvitku-

proftehosviti-v-regioni.html 
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та Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти  

(1738,1 тис. грн); 

 створення виробничого майданчика на базі Запорізького 

машинобудівного вищого професійного училища (вартість проєкту –  

4190,0 тис. грн); 

 реалізацію проєктів Програми «EU4Skills: Кращі навички для 

сучасної України»; 

 оновлення матеріально-технічної бази закладів, придбання STEM-

лабораторій. 

Забезпечення регіонального ринку праці робітничими кадрами із 

сучасними компетенціями та навичками є стратегічною ціллю системи 

професійної (професійно-технічної) освіти області. Для досягнення цієї мети 

ключовим напрямом виступає, по-перше, співпраця з роботодавцями щодо 

обговорення сучасних вимог до підготовки кваліфікованих робітників та 

взаємодія із Запорізьким обласним центром зайнятості щодо визначення 

дисбалансу попиту та пропозиції робітничих кадрів у професійно-

кваліфікаційному розрізі, а по-друге, формування інноваційного механізму 

розроблення та впровадження стандартів ПТО із максимальним залученням 

роботодавців. Такий підхід дозволить оптимальним чином нівелювати 

проблеми системи професійної (професійно-технічної) освіти, які пов’язані із 

невідповідністю обсягів і напрямів професійного навчання потребам ринку 

праці та недостатнім рівнем якості професійної підготовки. 

Вставка 2 

Перелік робітничих професій для розроблення у 2018–2019 навчальному році 

проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі 

компетентнісного підходу
35

 

На виконання Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–

2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 

№ 1077-р, наказу Міністерства освіти і науки від 19.04.2019 № 530 «Про розроблення 

                                                           

35
 Звіт директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області про 

проведену роботу за 2019-2020 н.р. URL: http://nmc-pto.zp.ua/wp-

content/uploads/2020/06/06_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-

%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-

%D0%9D%D0%9C%D0%A6-%D0%9F%D0%A2%D0%9E-%D0%B7%D0%B0-2019-2020-

%D0%BD.%D1%80..pdf 
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стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій на основі 

компетентнісного підходу в 2019 році», наказу Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації від 08.05.2019 № 328 «Щодо розроблення стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти з робітничих професій на основі компетентнісного підходу» 

Центром визначено робітничі професії для розроблення у 2018–2019 навчальному році 

проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного 

підходу:  

 4211 «Касир квитковий» – ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного 

транспорту»;  

 8332 «Машиніст залізнично-будівельних робіт» – ДНЗ «Запорізький професійний 

ліцей залізничного транспорту»;  

 8311 «Машиніст колійних машин» – ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 

залізничного транспорту»;  

 8312 «Складач поїздів» – ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного 

транспорту»;  

 5111 «Стюард (послуги у дорозі)» – ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 

залізничного транспорту»;  

 8266 «Складальник верху взуття» – ДНЗ Запорізький професійний ліцей сервісу»;  

 - 8266 «Складальник взуття» – ДНЗ Запорізький професійний ліцей сервісу». 

 

Завдання:  

 залучення роботодавців до формування нових стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти за професіями, на які існує стабільно 

високий попит на ринку праці та за якими ведеться підготовка робітничих 

кадрів у Запорізькій області;  

 залучення роботодавців до розроблення освітніх програм навчання 

та перенавчання чи підвищення кваліфікації дорослого населення. 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, розширюючи 

співпрацю та взаємодію із замовниками робітничих кадрів, центрами 

зайнятості, мають можливість для підготовки конкурентоспроможного 

кваліфікованого робітника, а здобувачі професійної освіти опановують 

інноваційні виробничі технології, набувають нових компетентностей.  

Актуальною наразі є співпраця із закладами професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, освітніми та науковими установами, громадськими 

організаціями, об’єднаннями роботодавців: Департаментом професійно-

технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Департаментом освіти і 

науки Запорізької облдержадміністрації, Інститутом професійно-технічної 

освіти НАПН України, Інститутом модернізації змісту освіти, Класичним 
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приватним університетом, Запорізьким національним університетом, 

Національним університетом «Запорізька політехніка», PowerCode Academy 

(проведення спільних наукових заходів), АТ «Мотор Січ», ТОВ «Запорізький 

титано-магнієвий комбінат» (упровадження дуальної форми навчання у 

професійну освіту
36

). 

 

Упровадження елементів дуальної форми навчання є основним 

напрямом розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти, на 

якому акцентує увагу Міністерство освіти і науки України. Цей процес 

сприятиме усуненню основних недоліків традиційних форм і методів навчання 

майбутніх кваліфікованих робітників, подоланню розриву між теорією і 

практикою, освітою й виробництвом, та підвищенню якості підготовки 

кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових 

організаційно-відмінних форм навчання. 

Нормативні документи, що регламентують упровадження елементів 

дуальної форми здобуття освіти в системі професійної (професійно-технічної) 

освіти України: 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»; 

 Концепція реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року; 

 Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти; 

 Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-

технічної) освіти; 

 Наказ МОН України від 27.05.2019 №738 Про проведення 

експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної 
                                                           

36
 Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був уведений у педагогічну термінологію в 

середині 60-х років ХХ століття у ФРН – на позначення нової, більш гнучкої форми організації 

професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає 

узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного 

профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання. 
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підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття 

освіти» у червні 2019 року – грудні 2022 року. 

Запорізька область є лідером у підготовці кадрів за дуальною формою 

навчання. Так, у відношенні до загального контингенту Запорізька область 

займає 4-те (5-те, якщо враховувати м. Київ) місце в загальнонаціональному 

рейтингу за кількістю учнів, які навчаються із застосуванням дуальної форми 

навчання. Трійка кращих закладів за цим показником: ЗПЛ Залізничного 

транспорту, Дніпрорудненський ПЛ, Запорізьке машинобудівне вище 

професійне училище
37

. 

Вставка 3 

У Запорізькій області у 2019 р. елементи дуальної форми навчання впроваджувалися у 

таких закладах професійної (професійно-технічної) освіти*, як: 

 Запорізьке вище професійне училище («Агент з постачання; оператор комп’ютерного 
набору», «Оператор комп’ютерного набору; контролер-касир»); 

 Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту («Електрогазозварник; 

газорізальник»; «Верстатник широкого профілю»; «Касир квитковий», «Провідник 

пасажирського вагона»); 

 Бердянський машинобудівний професійний ліцей («Електрогазозварник»); 
 Запорізьке вище професійне училище («Моторобудівник» – «Токар»); 

 Запорізький правобережний професійний ліцей («Електрогазозварник; електрозварник 
на автоматичних та напівавтоматичних машинах»); 

 Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти («Машиніст крана 

металургійного виробництва»); 

 Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти («Слюсар з 

ремонту рухомого складу; машиніст теплотягу; машиніст електротягу»); 

 Дніпроруднівський професійний ліцей («Машиніст електротягу; електрослюсар 

(слюсар) черговий та з ремонту устаткування»; «Електрогазозварник», «Слюсар з 

ремонту реакторно-турбінного устаткування», «Кухар; кондитер»); 

 Запорізьке машинобудівне вище професійне училище («Токар». 

«Електрогазозварник»); 

 Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти («Електрогазозварник»); 

 Великобілозерський професійний аграрний ліцей («Електрогазозварник»; «Водій 
автотранспортних засобів категорії «С» і «В»; «Кухар»). 

 

У Запорізькій області розпочато впровадження дуальної форми навчання у 2019–2020 

н.р. з таких професій*: 

 Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту («Монтер колії; 

електрогазозварник; газорізальник»); 

 Запорізький правобережний професійний ліцей («Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування»); 

 Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти («Слюсар з 

ремонту рухомого складу; машиніст теплотягу; машиніст електротягу»); 

 Дніпроруднівський професійний ліцей («Електрогазозварник; контролер зварювальних 
робіт», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

                                                           

37
 Стратегічний аналіз системи професійної освіти Запорізької області. 2020. С. 21. 
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електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань 

електростанцій»); 

 Запорізьке вище професійне училище («Маляр; тинькар; лицювальник-плиточник», 

«Лицювальник-плиточник; муляр»); 

 Запорізьке машинобудівне вище професійне училище («Машиніст крана» (кранівник); 

 Федорівський центр професійної освіти («Слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування»). 

 

*За повідомленням Департаменту освіти та науки облдержадміністрації 

Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що 

впроваджували дуальну форму освіти у 2019–2020 н.р., – 12. Кількість професій, 

за якими впроваджувалася дуальна форма навчання: 2019–2020 н.р. – 28.  

 

Вставка 4 

18 листопада 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти  

у Запорізькій області відбувся Всеукраїнський вебінар  

«Дуальна форма навчання у ЗП(ПТ)О – підвищення якості освіти  

з урахуванням вимог роботодавців» 

У заході взяли участь педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти таких областей: Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської та Черкаської. 

У ході онлайн-заходу представники закладів розкрили такі питання: 

 «Впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників регіону», С. Бабенко, методист Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Черкаській області; 

 «Дуальна освіта, як механізм подолання розриву між теорією та практикою, освітою 

та виробництвом при підготовці кваліфікованих робітників гірничого профілю 

ДПТНЗ «Першотравенський гірничий ліцей», Ю.Гордієнко, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Першотравенський гірничий ліцей»; 

 «Дуальна форма навчання з професії «Машиніст електровоза, електрослюсар 

(слюсар) черговий та з ремонту устаткування», В.Агаларова, майстер виробничого 

навчання ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; 

 «Ефективний досвід впровадження дуальної системи з професії «Оператор на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні», С.Дукельська, 

викладач Володимир-Волинського вищого професійного училища; 

 «Впровадження дуальної форми у заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

Тернопільської області за 2019–2020 н.р.», В.Басарабчук, методист Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області; 

 «Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки 

фахівців з професії «Оператор поштового зв`язку», Л.Веремьєва, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей 

зв’язку та поліграфії»; 

 «Навчаємося працюючи. Ефективна практика впровадження дуальної форми 

навчання», О.Яценко, директор Центральноукраїнського вищого професійного 

училища імені Миколи Федоровського; 

 «Соціальне партнерство – шлях до ефективного забезпечення якісної підготовки 

кваліфікованих робітників в умовах реалізації дуальної форми здобуття 

освіти», О.Родченко, заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту; 
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 «Впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників у ДПТНЗ «Нікопольський центр професійної 

освіти», Т.Мещерякова, старший майстер ДПТНЗ «Нікопольський центр професійної 

освіти». 

 http://nmc-pto.zp.ua 

Кількість підприємств, що уклали двосторонні угоди для впровадження 

дуальної форми здобуття освіти за 2017–2019 рр. – 23, тристоронні – 98. 

Забезпечено здобувачів освіти спеціальним робочим одягом за рахунок 

роботодавців – 87%. Проведено ПКА в умовах виробництва – 67, ДКА за 

участю роботодавців – 21
38

. 

У Запорізькій області заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

співпрацюють у контексті впровадження елементів дуальної форми навчання з 

великими підприємствами, такими як: агрофірма ім. О. Суворова, 

АТ «Запорізький завод феросплавів»; АТ «Мотор Січ»; ВП «Запорізька АЕС»; 

Пасажирське вагонне депо Запоріжжя-1; ПАТ «Запоріжсталь»; 

ПАТ «Укрзалізниця»; ПрАТ «Бердянські жниварки»; ПрАТ «Запоріжтрансфор-

матор»; ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»; ТОВ «Запорізький титано-

магнієвий комбінат»; ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС»; 

ТОВ «Ливарно-механічний завод»; ТОВ «Хамстер Клаб» Інтернейшнл»; 

ФОП «Рахім Вахід Рахман» (мережа «Апельмон»). Взаємодія із середніми та 

малими підприємствами регіону щодо впровадження елементів дуальної освіти 

та підписання угод про працевлаштування випускників, які підготовані за 

дуальною формою навчання з урахуванням вимог роботодавців, залишається 

недостатньо розвиненою і слугує перспективою для подальшого розширення 

елементів дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти регіону. 

Із 2016 р. при Запорізькій обласній державній адміністрації діє 

регіональна рада професійно-технічної освіти (рада стейкхолдерів), до роботи 

якої залучено представників органів державної влади, роботодавців, 

громадських організацій та фахівців із різних галузей економіки регіону. 

                                                           

38
 Звіт директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області про 

проведену роботу за 2019-2020 н.р. URL: http://nmc-pto.zp.ua/wp-content/uploads/2020/06/0680..pdf 
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Програма розвитку освіти у Запорізькій області на 2018–2022 рр. 

передбачає відповідальність, контроль, керівництво діяльністю професійної 

освіти регіону та координацію дій Запорізької обласної ради, Запорізької 

обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки ЗОДА, органів 

місцевої влади і самоврядування області, територіальних громад та 

роботодавців. 

Вставка 5 

Результати діяльності Регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів)
39

 

 

 за участю підприємств створено 4 навчально-виробничі дільниці для проведення 

професійно-практичної підготовки учнів у реальних виробничих умовах;  

 за кошти соціальних партнерів «Хенкель-Баутехнік (Україна)» на базі ДНЗ 

«Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти» м. Запоріжжя 

створено та функціонує навчально-практичний центр; 

 у співпраці з підприємствами впроваджується дуальна форма навчання на базі 12 
закладів освіти; 

 формується нова система управління професійною освітою регіону, що 

базуватиметься на широких повноваженнях місцевих громад та регіональної ради 

професійної освіти (стейкхолдерів); 

 заплановано розроблення концепції та стратегії розвитку професійної освіти регіону 
на середньострокову перспективу; 

 ініційовано розмежування повноважень з управління ЗП(ПТ)О на 

загальнодержавному, регіональному рівнях та на рівні закладу освіти; 

 досліджується механізм взаємодії на національному, регіональному, галузевому 
рівнях та також рівні ЗП(ПТ)О щодо розподілу ролей та відповідальності у 

реалізації концепції розвитку професійної освіти. 

 

Завдання: 

 формування інформаційної бази на платформі Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Запорізькій області щодо обміну досвідом із 

запровадження елементів дуальної форми навчання; 

 розширення співпрааці з роботодавцями (як великими, так середніми і 

малими підприємствами) у межах розвитку дуальної форми навчання та 

підписання з ними угод щодо працевлаштування випускників, які пройшли 

відповідну підготовку;  

 залучення ресурсної підтримки Регіональної ради професійної освіти 

(стейкхолдерів) для створення навчально-практичних центрів та 

урізноманітнення елементів дуальної форми навчання. 

                                                           

39
 Стратегічний аналіз системи професійної освіти Запорізької області. 2020. С.27 
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Однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією 

організації освітнього процесу є дуальна система навчання. Впроваджують 

дуальну форму освіти 12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Кількість професій, за якими впроваджують елементи дуальної форми 

навчання 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

2 16 24 

 

Кількість здобувачів освіти 

 

Загальний 

контингент 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

13112 12752 12604 

Навчаються  

з упровадженням 

дуальної форми 

освіти 

57 437 620 

 

Кількість підприємств: 2017–2018 – 2, 2018–2019 – 14, 2019–2020 – 18. 

При впровадженні дуальної форми навчання виникають певні труднощі: 

– зі здобувачами освіти, яким на момент проходження виробничої 

практики не виповнилося 18 років; 

– проблематичність упровадження дуальної форми навчання з 

інтегрованих професій; 

– відсутність пропозицій від роботодавців малого бізнесу; 

– складність у забезпеченні робочими місцями фізичними особами-

підприємцями та компаніями і фірмами малого бізнесу; 

– нестабільна економічна ситуація на підприємствах; 

– низька зацікавленість щодо впровадження дуальної форми навчання в 

агропромисловій галузі та сфері послуг через неможливість дотримання єдиних 

умов проходження виробничої практики. 

У дуальній формі навчання можливо виокремити й позитивні фактори: 

– оцінювання результатів навчання відповідно до реальних показників 

професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва; 
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– відкриття додаткових можливостей підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних працівників із професійно-практичного навчання на 

виробництві; 

– у підприємств з’являється можливість перспективного планування 

заміни робочих ресурсів;  

– краща адаптація до умов підприємств; 

– оновлення навчальних програм; 

– змінено співвідношення навчального часу з професійно-практичної на 

професійно-теоретичну підготовку (60/40%); 

– збільшення прибуткової частини ЗП(ПТ)О від виробничої практики 

(5–31%); 

– розроблено робочі навчальні плани із впровадження елементів дуальної 

форми навчання (35); 

– адаптовано зміст навчальних програм під умови підприємств 

(використання варіативної частини); 

– проведення дослідної роботи з фахівцями підприємств, розроблення 

нових професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання (12). 

Суттєвими залишаються питання соціального партнерства між закладами 

професійної освіти та підприємствами – замовниками кадрів. 

Заслуговує на увагу нагальне питання – щодо державного замовлення на 

підготовку кадрів. На жаль, у регіоні досі не підготовлена нова методика 

обґрунтованого прогнозування ринку праці з урахуванням програм розвитку 

галузей економіки та механізму визначення потреб щодо підготовки 

кваліфікованих робітників за державним замовленням. 

Для підвищення престижності та привабливості робітничих професій 

проводяться всеукраїнські та регіональні конкурси фахової майстерності серед 

здобувачів освіти закладів професійної освіти, всеукраїнський конкурс 

професійної майстерності «WorldSkills Ukraine». 
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У виставковому центрі «Козак-Палац» м. Запоріжжя із 24 по 26 жовтня 

2019 р. відбувався I регіональний етап всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності «WorldSkills Ukraine» за дев’ятьма компетенціями: 

– зварювальні роботи; 

– кондитерське мистецтво; 

– кулінарне мистецтво; 

– токарні роботи; 

– електромонтажні роботи; 

– слюсарні роботи; 

– кладка цегли; 

– підйом та транспортування вантажів; 

 – експлуатація та обслуговування залізничного транспорту. 

У конкурсі брали участь учні закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, студенти закладів вищої освіти, молоді робітники ПАТ 

«Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжвогнетрив», ТОВ «Запорізький ливарно-

механічний завод». 

Проведено майстер-класи із 25 найбільш популярних професій. 

Переможці регіонального етапу отримали відзнаки і представляли область у 

фіналі WorldSkills Ukraine навесні 2020 р. 

НМЦ ПТО у Запорізькій області надає консультативно-методичну 

допомогу закладам професійної (професійно-технічної) освіти з різних 

напрямів діяльності, проводить науково-методичні заходи, сприяє створенню 

інформаційно-методичного середовища, впровадженню інноваційних освітніх 

та виробничих технологій. 

Системний моніторинг ринку праці – важливий інструмент 

конструктивного діалогу закладів професійної освіти  з соціальними 

партнерами-роботодавцями, основа для формування регіонального 

замовлення.  
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Маючи узагальнену інформацію про потреби регіонального ринку праці, 

заклади зможуть вирішувати питання набору здобувачів освіти на затребувані 

професії та спеціальності. 

Враховуючи пріоритетні завдання, що ставить Міністерство освіти і 

науки України перед регіонами щодо створення сучасної та привабливої 

професійної освіти, окреслено напрями подальшої роботи: 

1) створення умов для завантаження закладів освіти впродовж усього 

робочого дня та навчального року: 

– курсове навчання робітників за очно-заочною, дистанційною, вечірньою 

формами; 

– проведення майстер-класів; 

– проведення семінарів з окремих професій із залученням працюючих 

фахівців. 

2) осучаснення професій: 

– оновлення професій відповідно до пропозицій ринку праці; 

– роздрібнення професій до окремих модулів; 

– упровадження нових затребуваних професій. 

3) збільшення прибутку: 

– проведення навчання за окремими компетентностями; 

– залучення до платного навчання людей третього віку; 

– випуск конкурентної продукції на базі навчально-практичних центрів. 

4) залучення додаткових фінансових ресурсів – грантів: 

– участь у міжнародних грантах; 

– участь у регіональній грантовій програмі «Ми – це місто»; 

5) забезпечення якості та статусу професійної освіти: 

– залучення фахівців із підприємств; 

– надання паралельних компетентностей; 

– попередній профвідбір (професійна орієнтація учнів з 5 класу). 
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Становлення системи неформальної освіти для дорослих, 

неформального професійного навчання та підтвердження його 

результатів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Запорізької області є, поряд із впровадженням елементів дуальної освіти, 

перспективним фактором розвитку системи професійної (професійно-

технічної) освіти в регіоні. Налагодження роботи органів державної влади та 

громадських організацій, представників різних соціальних груп, наукової та 

професійної еліти з цієї проблематики може відбуватися на базі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та вивести їх на рівень професійно-

інтелектуальних осередків регіону. 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 

присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій
40
. Неформальна освіта передбачає організоване навчання, таку 

освіту особа може здобувати одночасно зі здобуттям формальної освіти, а 

доступ до неформальної освіти не може обмежуватися віком особи, тому така 

форма освіти є ключовим чинником розвитку системи безперервної освіти 

«навчання впродовж життя». 

Набуває поширення неформальне професійне навчання працівників, яке 

здійснюється за їх згодою безпосередньо у роботодавця згідно із його рішенням 

та за рахунок його коштів відповідно до потреб у певному професійно-

кваліфікаційному рівні робітничих кадрів. Неформальне професійне навчання – 

це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не 

регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання
41

. 

Особи, які під час роботи на підприємстві опанували певні професійні 

навички, але не мали офіційного підтвердження свого професійно-

                                                           

40
 Закон України «Про освіту» від 16.11.2020 № 2145-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

41
 Закон України «Про професійний розвиток працівників». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-

17#Text 
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кваліфікаційного рівня, мають можливість підтвердження результатів 

неформального професійного навчання у Центрах професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості та інших професійно-технічних навчальних 

закладах, які мають ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за 

визначеними професіями.  

Основними нормативними актами, що регулюють процедури 

підтвердження результатів неформального професійного навчання в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, визначають Закон України «Про 

освіту», Закон України «Про професійний розвиток працівників» та інші 

нормативно-правові документи: 

1) постанови Кабінету Міністрів України: 

 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»,  

 «Про затвердження переліку професій загальнодержавного 

значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету»,  

 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту 

державного зразка і додатки до них»,  

 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»,  

 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти»; 

2) накази Міністерства соціальної політики України:  

 від 16.12.2013 № 875/1776 «Порядок створення комісії для 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями» 

 від 17.07.2014 № 477 «Про затвердження Порядку видачі та форм 

документів про підтвердження результатів неформального професійного 

навчання осіб за робітничими професіями» 

 від 09.06.2017 № 886 «Про затвердження Переліку робітничих 

професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями» 
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 від 18.05.2018 № 256 «Про затвердження Переліку суб’єктів 

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями» 

Визнання результатів неформального професійного навчання створить 

можливості професійного зростання особистості та зміцнення трудового 

потенціалу регіону. Перелік робітничих професій, за якими проводиться 

підтвердження результатів неформального професійного навчання, містить 6 

найменувань (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 
ПЕРЕЛІК 

робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями 

№ 

з/п 
Назва професії 

Діапазон 

розрядів 

Код професії за Національним 

класифікатором України ДК 003:2010 

”Класифікатор професій” 

1 Кухар 3–6 5122 

2 Зварник 

6–8 І–ІІІ рівні 

кваліфікації 7219 

3 Охоронник 1–2 5169 

4 

Електрозварник ручного 

зварювання 2–6 7212 

5 

Продавець непродовольчих 

товарів 3–5 5220 

6 Слюсар-ремонтник 2–6 7233 

Джерело: наказ Міністерства соціальної політики України від 09.06.2017 № 886 «Про затвердження 

Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-14#n13 

 

Однак по Україні на сьогодні підтвердження результатів неформального 

навчання осіб за робітничими професіями здійснюється лише за професією 

«Кухар» у трьох закладах професійної (професійно-технічної) освіти (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного 

навчання осіб за робітничими професіями 
№ 

з/п 
Назва суб’єкта підтвердження Професія 

Діапазон 

розрядів 

1.  
Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-

технічної освіти державної служби зайнятості» кухар 3–6 
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2.  
Державний навчальний заклад «Рівненський центр 

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» кухар 3–6 

3.  Вище професійне училище № 33 м. Києва кухар 3–6 

Джерело: наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2018 № 256 «Про затвердження 

Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 

робітничими професіями». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0455-16#Text 

 

У Перелік суб’єктів підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями не входить жоден 

заклад професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області.  

За даними Державної служби зайнятості у січні–травні 2019 р. 30 осіб 

отримали свідоцтва про присвоєння кваліфікації за професією «Кухар». 

Окрім кандидатів з регіонів, де знаходяться суб’єкти підтвердження, в 

звітному періоді підтвердили свою кваліфікацію з Одеської області – 9 осіб, 

Луганської – 5 осіб, Рівненської – 4 особи, Київської – 3 особи, Волинської, 

Львівської та Чернігівської – по 2 особи, Тернопільської, Черкаської 

областей та м. Києва – по 1 особі. Загалом, за направленням служби 

зайнятості із серпня 2016 р. підтвердили кваліфікацію 189 осіб, з них 167 

осіб в ЦПТО ДСЗ, 22 особи в ВКУ КНТЕУ Києва (виключено з Переліку) та 

9 осіб в ВПУ № 33  Києва
42

.  

Для Запорізької області підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями залишається наразі 

відкритим питанням. Зважаючи на те, що Запорізька область є потужним 

промисловим регіоном, високою залишається актуальність створення належних 

умов для оцінки набутих кваліфікацій та підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями на базі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону. 

Завдання: 

 визначити професійно-технічні навчальні заклади регіону, які 

можуть бути включені до Переліку суб’єктів підтвердження результатів 
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 Підтвердження неформального навчання / Державна служби зайнятості. URL: 

https://www.dcz.gov.ua/storinka/pidtverdzhennya-neformalnogo-navchannya 
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неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями», та 

ініціювати розширення існуючого Переліку; 

 створити центри визнання результатів неформального професійного 

навчання на платформі розгалуженої мережі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти регіону; 

 проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу щодо 

можливості підтвердження професійної кваліфікації працівників за 

результатами неформального професійного навчання. 

 

Процес розвитку техніки та технологій, створення нових виробничо-

технологічних ланцюгів у Запорізькій області вимагають від працівників нових 

навичок та кваліфікацій, спонукають систему професійної (професійно-

технічної) освіти та роботодавців вирішувати питання мінімізації освітньо-

професійних дисбалансів на регіональному ринку праці. У цьому контексті 

завдання ефективного використання трудового потенціалу зайнятого 

населення, підвищення кваліфікації або перекваліфікації робітників 

надзвичайно актуалізується. Об’єднання зусиль усіх стейкхолдерів регіону 

пришвидчить збалансування підготовки робітничих кадрів із потребами 

регіональної економіки.  

Співпраця державних та приватних партнерів, що представляють інтереси 

ринку праці та ринку освітніх послуг, зумовить ефективного виявлення 

актуальних запитів економіки на кадри різної кваліфікації. За даними 

Запорізької обласної служби зайнятості за січень–жовтень 2020 р. роботодавці 

проінформували центри зайнятості про наявність 18,5 тис. вакансій для 

робітників, які здобули професійну (професійно-технічну) освіту, що на 29,0% 

менше, ніж у аналогічному періоді 2019 р. Високий попит на робітничі кадри із 

професійно-технічною освітою серед роботодавців Запорізької області існує на 

такі професії: 

 трактористи, водії, токарі, дорожні робітники, машиністи-оператори 

дощувальних машин та агрегатів, оператори заправних станцій, машиністи 

насосних установок, оператори верстатів з програмним керуванням, водії 
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навантажувача, лаборанти хімічного аналізу, матроси-рятувальники, машиністи 

екскаватора (робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин); 

 продавці, кухарі, охоронники, молодші медичні сестри, покоївки, 

помічники вихователя, офіціанти (працівники сфери торгівлі та послуг); 

 слюсарі, електромонтери, електрогазозварники, робітники з 

комплексного обслуговування та ремонту будинків, швачки, пекарі, маляри, 

бетоняри тощо (кваліфіковані робітники з інструментом); 

 робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського 

виробництва, рибалки, озеленювачі, робітники зеленого будівництва, робітники 

фермерського господарства, виноградарі, оператори тваринницьких комплексів 

та механізованих ферм, тваринники, птахівники, оператори свинарських 

комплексів та механізованих ферм (кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарств, риборозведення та рибальства). 

За сприяння служби зайнятості Запорізької області у січні–вересні 2020 

року знайшли роботу 8,1 тис. молодих громадян, з них 4,6 тис. зареєстрованих 

безробітних. Протягом січня–жовтня 2020 р. кількість осіб, охоплених 

профорієнтаційними послугами, становила 77,8 тис. осіб, у т.ч. 52,3 тис. осіб, 

які мали статус зареєстрованого безробітного, 16,0 тис. безробітних з числа 

молоді. Також профорієнтаційними послугами було охоплено 6,1 тис. осіб, які 

навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх 

шкіл становили 4,4 тис. осіб. 

З метою максимального наближення професійних навичок громадян, які 

шукають роботу, до потреб роботодавців, розширення їхніх компетенцій та 

підвищення конкурентності, Державною службою зайнятості протягом січня–

вересня 2020 р. здійснено професійне навчання на замовлення роботодавців 521 

безробітного у віці до 35 років. 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій 

області є організатором ряду профорієнтаційних заходів. Популярний нині 

конкурс Worldskills Ukraine допомагає не тільки впровадженню у навчання та 

державно-приватне партнерство кращих міжнародних практик, а й сприяє 
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підвищенню профорієнтації молоді, престижності робітничих професій та 

професійної освіти. 

Державна служба зайнятості Запорізької області надає можливість 

зареєстрованим безробітним навчатися на курсах цільового призначення з 

основ підприємницької діяльності. Оволодіння новими навичками, подолання 

розриву між наявною та бажаною кваліфікацією, стимулювання до 

вдосконалення своєї професійної майстерності впродовж усього життя 

можливо здійснити шляхом здобуття освіти у різному форматі. Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для 

формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих. Складниками 

освіти дорослих є
43

: 

 післядипломна освіта; 

 професійне навчання працівників; 

 курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; 

 безперервний професійний розвиток; 

 будь-які інші складники, що передбачені законодавством, 

запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою. 

За сприяння служби зайнятості Запорізької області
44

 з метою 

забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам 

роботодавців у січні–жовтні 2020 р. 1658 безробітних проходили професійне 

навчання. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є такі: 

продавець продовольчих товарів, кухар, перукар (перукар-модельєр), 

електрогазозварник, тракторист. Професійне навчання зареєстрованих 

безробітних у Запорізькій області було організовано у 26 закладах освіти 

регіону (Додаток Б).  

Запорізька обласна служба зайнятості станом на 12 травня 2020 р. 

співпрацювала із 430 роботодавцями регіону, які замовили та здійснювали 

професійне навчання зареєстрованих безробітних на робочому місці (на 
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 Закон України «Про освіту» від 16.11.2020 № 2145-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 
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 Сайт Запорізького обласного центру зайнятості. URL: https://zap.dcz.gov.ua/ 
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виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування з 

їхнім подальшим працевлаштуванням. Таке професійне навчання 

зареєстрованих безробітних роботодавці проводили за 155 професіями 

(програмами), серед яких найбільш поширеними були: адміністратор, 

бухгалтер, водій автотранспортних засобів, електрогазозварник, кухар, 

молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-

буфетниця та ін.), офіціант, продавець продовольчих та непродовольчих 

товарів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва
45

.  
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 Перелік роботодавців, які замовили та здійснюють професійне навчання зареєстрованих безробітних 

на робочому місці (на виробництві) за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування з 

подальшим їх працевлаштуванням / Запорізька обласна служба зайнятості. URL: 
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РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ 

3.1. Організаційно-правове забезпечення функціонування закладів 

професійної освіти 

На виконання Прикінцевих положень Закону України «Про вищу освіту» 

(підпункт 1 пункт 5, розділ ), ухваленого 01.07.2014 р., що передбачав 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт нової редакції 

Закону України «Про професійно-технічну освіту», упродовж 2014–2016 рр. 

тривала робота із розроблення відповідного законопроєкту.  

У жовтні 2016 року проєкт Закону «Про професійну освіту» був 

схвалений Колегією Міністерства освіти і науки України, погоджений 

відповідними центральними органами виконавчої влади та громадськими 

об’єднаннями та профспілками на національному рівні та переданий Кабінетом 

Міністрів України до Верховної Ради України. 

Цим законопроєктом було передбачено тип закладу професійно-технічної 

освіти, що передбачав право здійснювати підготовку кваліфікованих кадрів за 

різними галузевими спрямуваннями, поряд зі спеціалізованими закладами 

(монопрофільними) він сприяв також розвитку закладів із багатопрофільною 

підготовкою.  

Проєктом було зазначено: «центр професійної освіти — 

багатопрофільний заклад професійної освіти, що здійснює підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів для різних галузей економіки, професійне навчання 

незайнятого населення, в тому числі безробітних, працюючих осіб за 

стандартами професійної освіти, власними програмами, а також забезпечує 

здобуття профільної середньої освіти». 

У зв’язку із тим, що в ухваленому Законі України «Про освіту» (2017) для 

системи підготовки кваліфікованих кадрів було передбачено нову назву 

«професійна (професійно-технічна) освіта», проєкт було повернуто на 

доопрацювання. 
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25.05.2018 р. Колегією Міністерства освіти і науки було схвалено 

Концепцію розвитку професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період 

2018–2027 рр., де передбачено такі типи закладів професійної освіти:  

професійний коледж – надає освітні послуги за всіма видами 

професійної та фахової передвищої освіти, профільної середньої освіти, 

забезпечує здобуття професійних кваліфікацій галузевого спрямування до 5 

рівня Національної рамки кваліфікацій включно;  

центр професійної освіти – багатопрофільний заклад освіти, що 

забезпечує здобуття для різних галузей економіки кваліфікацій професійної 

освіти, які відповідають 3–5 рівням Національної рамки кваліфікацій та 

профільної середньої освіти; 

професійний ліцей – забезпечує здобуття кваліфікацій професійної 

освіти, які відповідають 2–3 рівням Національної рамки кваліфікацій, та 

профільної (як виняток – базової) середньої освіти;  

центр професійної підготовки – заклад зі статусом юридичної особи 

або без такого статусу (у складі підприємств, установ, організацій), який 

реалізує стандарт професійної освіти та/або власні освітні програми для 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кваліфікованих 

робітників на 2–4 рівні Національної рамки кваліфікацій, зокрема для 

навчання на виробництві;  

навчання на виробництві – здобуття професійних кваліфікацій на базі 

підприємств, установ, організацій шляхом практичного навчання, участі у 

виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків 

(наставників), залучених до освітнього процесу за умови реалізація стандарту 

професійної освіти та/або власних освітніх програм для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. 
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Рис. 3.1. Презентація структури типів закладів освіти та їх функцій 

 

Тобто назва «центр професійної освіти» була ідентичною назві 

«регіональний багатопрофільний центр професійної освіти». 

У новому проєкті Закону «Про професійно-технічну освіту» (редакція 

2018 р.) було визначено такий тип закладу: «центр професійної (професійно-

технічної) освіти – багатопрофільний різнорівневий заклад освіти, що 

забезпечує здобуття кваліфікацій, які відповідають 2–5 рівням Національної 

рамки кваліфікацій, здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації кваліфікованих кадрів для різних видів економічної діяльності, 

професійне навчання незайнятого населення, у тому числі безробітних, а також 

забезпечує здобуття базової, профільної середньої освіти, фахової передвищої 

освіти». 

Враховуючи нормативно-правові зміни, що з’явилися після ухвалення 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», було напрацьовано і подано 
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до Верховної Ради України дів законопроєкти: «Про професійну(професійно-

технічну) освіту» (№ 4207) та «Про професійну освіту» (№ 4207-1), які також 

відрізняються баченням щодо запровадження типів закладів у сфері 

професійної (професійно-технічної)освіти.  

Законопроєкт 4072 у статті 32 передбачає такі типи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

«професійний ліцей – заклад професійної (професійно-технічної) освіти, 

що здійснює різнорівневу підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації, що відповідають 2–3 рівням Національної рамки кваліфікацій, 

здійснює професійне навчання незайнятого населення, в тому числі 

безробітних, а також забезпечує здобуття базової та/або профільної середньої 

освіти;  

професійний коледж – заклад професійної (професійно-технічної) освіти 

певного профільного спрямування, що надає освітні послуги за всіма видами 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, забезпечує 

здобуття кваліфікацій, що відповідають 2–5 рівням Національної рамки 

кваліфікацій, здійснює професійне навчання незайнятого населення, в тому 

числі безробітних, забезпечує здобуття профільної середньої освіти; 

центр професійної (професійно-технічної) освіти – багатопрофільний 

різнорівневий заклад освіти, що забезпечує здобуття кваліфікацій, які 

відповідають 2–5 рівням Національної рамки кваліфікацій, здійснює 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих кадрів 

для різних видів економічної діяльності, професійне навчання незайнятого 

населення, в тому числі безробітних, а також забезпечує здобуття базової, 

профільної середньої освіти, фахової передвищої освіти; 

центр професійного розвитку працівників – заклад професійної 

(професійно-технічної) освіти, що може утворюватися як юридична особа або 

без такого статусу (у складі підприємств, установ, організацій), реалізує 

стандарт професійної (професійно-технічної) освіти та/або власні освітні 

програми для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
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кваліфікованих робітників, здійснює професійне навчання незайнятого 

населення, в тому числі безробітних». 

У законопроєкті 4072-1 у статті 30 зазначено, що основним типом 

закладу професійної освіти є «професійний коледж – заклад професійної освіти 

або структурний підрозділ закладу вищої освіти, що провадить освітню 

діяльність та (або) надає освітні послуги, забезпечує здобуття кваліфікацій, 

визначених статтею 11 цього закону. Професійний коледж має право відповідно 

до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття початкового рівня (короткого 

циклу) вищої освіти, та/або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». 

Чинний Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» у 

статті 18 визначає такі типи закладів освіти: 

 професійно-технічне училище відповідного профілю; 

 професійне училище соціальної реабілітації; 

 вище професійне училище; 

 професійний ліцей; 

 професійний ліцей відповідного профілю; 

 професійно-художнє училище; 

 художнє професійно-технічне училище; 

 вище художнє професійно-технічне училище; 

 училище-агрофірма; 

 вище училище-агрофірма; 

 училище-завод; 

 центр професійної (професійно-технічної) освіти; 

 центр професійної освіти; 

 навчально-виробничий центр; 

 центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; 

 навчально-курсовий комбінат; 

 навчальний центр; 

 інші типи закладів освіти, що надають професійну (професійно-

технічну) освіту або здійснюють професійне (професійно-технічне) навчання. 
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Конституцією України (ст.53), Державною національною програмою 

«Освіта» («Україна XXI століття»), Законами України «Про освіту» та «Про 

професійно-технічну освіту» вже визначені основні напрями й шляхи 

реформування галузі профтехосвіти і передбачено:  

 оновлення змісту професійно-технічної освіти, формування 

державних вимог щодо її якості та обсягу на рівні найновіших досягнень науки, 

техніки, технологій і світового досвіду;  

 оптимізацію мережі ПТНЗ та структури підготовки фахівців;  

 удосконалення й демократизацію форм управління ПТО;  

 створення правової бази взаємовідносин ПТНЗ і замовників 

робітничих кадрів;  

 розвиток ПТНЗ різних типів;  

 участь ПТНЗ в реалізації Державної програми зайнятості населення; 

 фінансове та матеріально-технічне забезпечення потреб ПТО;  

 кадрове забезпечення ПТО;  

 наукове забезпечення ПТО; створення правової бази ПТО.  

З огляду на досвід зарубіжних країн, видаються актуальними такі 

пропозиції з модернізації системи професійно-технічної освіти для потреб 

регіонального ринку праці: 

– модернізація інфраструктури професійної освіти як один із компонентів 

Програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Йдеться про 

створення центрів професійної досконалості. На цей компонент заплановано 

виділити 36 млн євро для створення в Україні семи таких центрів. Відбір 

здійснюватиметься на конкурсній основі; 

– з метою мотивації до отримання робочих професій осіб старшого і 

літнього віку створити поліцеальні школи для дорослих, для чого ретельно 

вивчити досвід Польщі. Має сенс створити при таких школах спеціальні 

агентства, які б допомагали випускникам знайти гідну роботу відповідно до 

спеціальності; 
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– створити у регіонах багатопрофільні навчальні заклади професійної 

освіти, що дасть змогу оптимізувати мережу освітніх установ професійної 

(професійно-технічної) освіти, забезпечити якісну підготовку робочих кадрів; 

– створити на законодавчому рівні систему безперервної професійної 

освіти, що забезпечує задоволення потреб особи у професіональній 

самореалізації. 

– створити в регіональних ПТНЗ робочі групи спільно з представниками 

роботодавців для проведення роботи із модернізації змісту навчальних планів і 

програм, коригування графіків навчально-виробничого процесу з урахуванням 

потреб бізнесу та їх узгодження із замовниками кадрів; 

– доцільно проводити слухання з питань фінансування і розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти із залученням обласних і міських 

адміністрацій (у тому числі департаментів освіти), депутатів обласних і міських 

Рад, керівників підприємств, представників роботодавців регіону, керівників і 

педагогічного персоналу закладів професійно-технічного навчання, 

представників бізнесу і організацій ветеранів АТО. 

У контексті фінансової децентралізації необхідно передбачити: 

– ефективну модель управління професійною освітою із передачею 

реальних повноважень регіонам, замовникам кадрів та забезпечення автономії 

закладів професійної освіти для здійснення реформаторських змін;  

– нову структуру та оптимальну мережу закладів професійної освіти, що 

швидко реагує на потреби ринку праці, враховує запити особистості, забезпечує 

навчання впродовж життя та здобуття професійних кваліфікацій;  

– багатоканальне фінансування закладів професійної освіти відповідно до 

обґрунтовано визначених обсягів, напрямів та рівнів підготовки кваліфікованих 

кадрів, реалізації інвестиційних проєктів для модернізації сфери професійної 

освіти. 

Оскільки упродовж 2014–2020 рр. було розроблено вісім різних 

законопроєктів, що мали б урегулювати питання підготовки кваліфікованих 

кадрів, п’ять із них було подано на розгляд Верховної Ради України, проте 

жоден не був прийнятий, наразі немає нормативних підстав вносити зміни у 
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назву навчального закладу, хоча за напрямами здійснення своєї освітньої 

діяльності Запорізьке машинобудівне вище професійне училище стало 

багатопрофільним, адже надає освітні послуги із підготовки кваліфікованих 

кадрів за понад 20 робітничими професіями, що відносяться до шести видів 

профільної підготовки та різних галузевих спрямувань. 

 

3.2. Державно-приватне партнерство у професійно-технічній освіті 

України: сучасні виклики та перспективи розвитку 

 

Концепція реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року, затверджена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р, як одну з найбільш серйозних 

проблем розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти відзначає 

недостатню співпрацю закладів освіти з роботодавцями та бізнес-партнерами. 

Слабкий рівень координації соціальних партнерів обумовлює збереження 

застарілої матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; невисокий практикоорієнтований компонент освітніх 

програм; невідповідності змісту освіти та методики викладання вимогам 

сучасного ринку праці, з одного боку, та потребам особистості – з іншого
46

. 

Водночас процеси децентралізації професійно-технічної освіти України, 

започатковані у рамках реформування цієї сфери, стратегічно важливої для 

забезпечення сталого економічного розвитку регіонів та країни загалом, ряд 

проблем загострили. Передусім це стосується незацікавленості ряду місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розвитку 

системи професійної (професійно-технічної) освіти регіону; зниження обсягів 

фінансування закладів професійно-технічної освіти; скорочення обсягів 

регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів. 

                                                           

46
 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 419-р від 12 червня 2019 р. «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-

%D1%80 



 

126 

Саме тому пріоритетного значення набуває розвиток державно-

приватного (публічно-приватного) партнерства у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти. Серед найважливіших завдань, пов’язаних з 

активізацією державно-приватного партнерства, прийнята Концепція реалізації 

державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

передбачає стимулювання розширення державно-приватного та соціального 

партнерства на засадах співфінансування і спільного управління закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти; участь у формуванні державної 

політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на всіх рівнях. У 

свою чергу це сприятиме формуванню системи професійних кваліфікацій, 

створенню єдиного освітнього середовища професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

Важливими заходами стимулювання розвитку державно-приватного 

партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти також 

визначено впровадження механізмів стимулювання роботодавців до участі в 

освітньому процесі, розробленні професійних та освітніх стандартів, освітніх 

програм; залучення до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва та сфери послуг; сприяння розвитку дуальної форми здобуття 

освіти; розроблення та впровадження стимулів для роботодавців, зацікавлених 

у співфінансуванні підготовки робітничих кадрів, оновленні матеріально-

технічної бази закладів освіти.  

Законодавчі основи забезпечення державного-приватного 

партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. 

Нормативно-правовою основою забезпечення розвитку державно-приватного 

партнерства в Україні виступають Господарський кодекс України
47

; Закон 

України «Про державно-приватне партнерство»
48

; Закон України «Про 

                                                           

47
 Господарський кодекс України. № 436-IV від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 
48

 Закон України «Про державно-приватне партнерство» № 2404-VI від 1 липня 2010 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 
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освіту»
49

; Закон України «Про фахову передвищу освіту»
50

; Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних 

бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання 

інвестицій в Україні»
51

; постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

організації здійснення державно-приватного партнерства» (стосовно Порядку 

проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 

державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної 

власності та об’єктів)
52

; Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного 

партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними»
53
; Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання приватним 

партнером державному партнеру інформації про виконання договору, 

укладеного в рамках державно-приватного партнерства» № 81 від 9 лютого 

2011 р.
54
; Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі 

питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства» №255 від 27 лютого 2012 р.
55

. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державно-приватне 

партнерство», державно-приватне партнерство – це «співробітництво між 

державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними 

громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого 

                                                           

49
 Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
50

 Закон України «Про фахову передвищу освіту» № 2745-VIII від 6 червня 2019 року. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19  
51

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних 

бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» № 

817-VIII від 24 листопада 2015 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19 
52

 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного 
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самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім 

державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – 

підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 

порядку, встановленому Законом та іншими законодавчими актами, та 

відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим 

Законом»
56

. 

Феномен державно-приватного партнерства, який вперше виник у США 

наприкінці 50-х років, відображав можливість спільного фінансування програм 

розвитку інфраструктури територій та надання соціальних послуг з боку 

державного та приватного секторів
57
. Переважна кількість експертів визначає 

державно-приватне партнерство (на макрорівні) як систему відносин держави 

та бізнесу, що використовується як інструмент національного, міжнародного, 

регіонального, міського, муніципального, економічного і соціального розвитку. 

Разом із тим державно-приватне партнерство (на мікрорівні) відображає 

можливість впровадження конкретних проєктів, які реалізуються спільно 

державними органами і приватними компаніями на об’єктах державної та 

муніципальної власності
58

.  

Найбільш характерними ознаками державно-приватного партнерства є: 1) 

вищий рівень ефективності проєктів; 2) рівноправний характер взаємодії сторін, 

закріплений на юридичній основі; 3) конкурентний спосіб відбору партнерів під 

час конкурсу; 4) соціально-суспільна спрямованість; 5) збільшення інвестицій в 

об’єкти партнерства з боку приватних партнерів; 6) розподіл фінансових 

ризиків і витрат, передача частини ризиків приватному партнеру. Відповідно 

успіх реалізації проєктів (за технологіями державно-приватного партнерства) 

залежить від ефективності процесу вибору найбільш економічно вигідного 
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проєкту та надійних партнерів
59

. Причому приватний бізнес у ході реалізації 

державно-приватного партнерства вимушений притримуватися певних правил: 

забезпечувати прозорість звітності; контролювати комерційну діяльність (з 

боку громадськості); сприяти розвитку соціальної корпоративної 

відповідальності. 

Поширення засад державно-приватного партнерства на сферу освіти 

передбачає необхідність покращення законодавчого забезпечення цього 

процесу. Існуючі дотепер механізми партнерства в освітній сфері виходять за 

інституційні рамки Закону України «Про державно-приватне партнерство». 

Відповідно до зазначеного вище закону, державно-приватне партнерство 

поширюється передусім на співробітництво між державою, територіальними 

громадами (в особі відповідних державних органів та органів місцевого 

самоврядування) та юридичними особами (окрім державних та комунальних 

підприємств) або фізичними особами – підприємцями (приватними 

партнерами), що здійснюється на договорній основі у визначеному цим законом 

та іншими законодавчими актами порядку.  

Серйозним викликом залишається також відсутність освіти серед сфер 

застосування державно-приватного партнерства (ст. 4), яке поширюється лише 

на надання освітніх послуг, охорону здоров’я, культуру і спорт. Недосконалість 

законодавства, яке врегульовувало б питання залучення соціальних партнерів 

до участі у державно-приватному партнерстві, дестимулюючим чином впливає 

на готовність роботодавців до інвестування в підготовку кадрів. Саме тому 

створення законодавчого підґрунтя для поширення державно-приватного 

партнерства на сферу освіти передбачає внесення до Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» змін, відповідних принципам реалізації 

державної політики у сфері освіти (зокрема, поширення сфери застосування 

державно-приватного партнерства на систему професійної (професійно-

технічної) освіти. 
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Нова концепція розвитку державно-приватного партнерства у сфері 

освіти передбачає оновлення, модернізацію існуючих підходів до його 

організації відповідно до міжнародної практики. Відповідно до ст. 81 Закону 

України «Про освіту», фінансування державно-приватного партнерства у сфері 

освіти може здійснюватися за рахунок фінансових ресурсів приватних 

партнерів, запозичень (в установленому порядку), коштів державного та 

місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством
60

. 

Водночас використання державно-приватного партнерства у сфері 

обслуговування об’єктів державної та комунальної власності не передбачає 

зміну цільового призначення та форми власності цих об’єктів. Відповідно, 

забороняється передача в управління, оренду, концесію, оперативне управління 

рухомого та/або нерухомого державного та/або комунального майна (у т.ч. 

земельних ділянок) приватним партнерам.  

Разом із тим передане в управління приватному партнерові майно не 

може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу. У 

кінцевому рахунку це може призвести до втрати прав державної чи 

комунальної власності на відповідні об’єкти. Відповідно, нова концепція 

розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти повинна бути закладена у проєкті Закону України «Про 

професійну освіту» та передбачати оновлення, модернізацію підходів до 

організації у цій сфері (відповідно до міжнародної практики). 

Проєкти Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

підготовлені за участю експертів, передбачали можливість реформування 

системи професійної (професійно-технічної) освіти, базуючись на розвитку 

державно-приватного партнерства
61
. Зокрема, у законопроєктах 

обгрунтовувалася необхідність налагодження партнерських відносин закладів 

професійної освіти з приватним сектором на основі формальних 
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домовленостей, що відноситься до сфери державно-приватного партнерства. 

Основи партнерських відносин повинні закладатися у процесі підготовки та 

підписання контрактів, які узагальнюють комплексні заходи, передбачені для 

реалізації партнерськими сторонами, а також описують відповідні правила 

управління та фінансування цих заходів.  

Водночас сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти залежить від ступеня 

готовності партнерів (як держави, так і бізнесу) до реформування системи. 

Найважливішими передумовами розвитку державно-приватного партнерства у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти в Україні виступають: 

– децентралізація та оптимізація управління системою професійної 

освіти: 1) формування інноваційного навчального середовища 

(інфраструктури), зокрема, оновлення технологій; інноваційних методів в 

освіті; запровадження стипендіальних програм тощо запровадження дуальної 

форми освіти; 2) залучення роботодавців до створення навчально-практичних 

центрів; оновлення змісту навчальних програм (з урахуванням потреб як 

приватних партнерів, так і здобувачів освіти); сприяння стажуванню учнів на 

виробництві, організації виробничої практики; менторства (наставництва);  

3) забезпечення узгодженості рішень щодо формування замовлення на 

підготовку кадрів на основі покращення результативності діяльності 

регіональних рад професійно-технічної освіти; 4) організація конкурсів 

професійної майстерності (WorldSkills); 5) розширення повноважень закладів 

освіти та уповноважених органів при укладанні договорів;  

– удосконалення механізмів фінансування професійної освіти:  

1) покращення соціального партнерства на засадах співфінансування і 

спільного управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти;  

2) фінансова підтримка з боку приватних партнерів (в організаційно-

економічному, матеріально-технічному та кадровому аспектах);  

3) запровадження податкових пільг для приватних партнерів – роботодавців; 

– покращення нормативно-правового забезпечення розвитку професійної 

освіти: 1) дерегуляція державно-приватного партнерства у сфері освіти: 
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сприяння розвитку галузевих рад з розробки професійних стандартів і 

професійних кваліфікацій, покращення діяльності центрів оцінювання якості
62

; 

2) розбудова концепції центрів професійної досконалості з метою створення 

опорних центрів співробітництва закладів професійно-технічної освіти з 

виробництвом, та можливостей розвитку державно-приватного партнерства;  

3) розвиток системи підтвердження результатів неформального та 

інформального навчання. 

Водночас розвиток державно-приватного партнерства в Україні 

ускладнюється внаслідок існування ряду перешкод, зокрема: 

– обмеженого потенціалу бізнесу для реалізації партнерських програм, 

що потребує значного фінансування; 

– значних витрат на укладання контрактів з приватним сектором, що 

значно перевищує масштаби та розміри потенційного проєкту партнерства; 

– нестабільності соціально-економічного середовища, що обумовлює 

неможливість швидкого реагування на зміни у випадку укладання 

довгострокових контрактів; 

– існування ймовірності виникнення проблеми узгодження інтересів, 

вимог та потреб під час реалізації проєктів державно-приватного партнерства; 

– слабкості механізмів координації між державними інститутами та 

недержавними інституціями, механізмів координації ключових донорів 

секторів; 

– формального характеру діяльності деяких регіональних рад професійної 

освіти;  

– відсутності системи оцінювання результативності або механізму 

моніторингу реалізації стратегій; досягнення цільових результатів і завдань 

сектора;  

– недостатньо ефективного співробітництва між закладами професійної 

освіти та підприємствами з питань організації виробничої практики та 

стажування; 
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– недосконалості вітчизняного законодавства у питаннях залучення 

соціальних партнерів до державно-приватного партнерства, що обумовило 

небажання інвестувати кошти у підготовку кадрів
63

. 

Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти набуває різних форм. 

Дуальна система професійної освіти. Розвиток дуальної форми здобуття 

освіти як форми державно-приватного партнерства, базується на забезпеченні 

взаємодії підприємств та закладів професійно-технічної освіти на основі 

соціального партнерства, на основі спільної участі у розробленні та координації 

освітнього процесу, здійсненні контролю за його результатами. Це передусім 

спрямовано на покращення якості підготовки робітничих кадрів; подолання 

розриву між теорією та практикою; поступове адаптування професійного 

навчання до умов реального виробництва, зайнятість на конкретних робочих 

місцях; врахування вимог роботодавців до кваліфікаційного рівня та профілю 

компетентності працівників. Запровадження дуальної системи навчання 

передбачає організаційні зміни навчально-виробничого процесу: зміну 

пропорцій розподілу навчального часу на користь виробничого навчання та 

практики; впровадження блочно-модульної побудови навчального процесу 

(чередування модулів теорії/практики); оцінювання результатів навчання, 

відповідно до показників професійної підготовки, підтвердженої в умовах 

виробництва
64

. 

Серед найважливіших переваг застосування дуальної форми здобуття 

освіти слід відзначити такі: 

– для держави: налагодження співпраці соціальних партнерів (місцевих 

органів влади, роботодавців, закладів професійно-технічної освіти); розроблення 

законодавчих основ для визнання національних стандартів якості професійної 
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 Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах 

дуальної системи профеісйної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші етапи реалізації в Україні. 

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf


 

134 

освіти, оновлення освітніх стандартів; налагодження моніторингу якості надання 

освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; 

– для роботодавців: урахування вимог до змісту та якості професійної 

освіти у процесі розроблення стандартів освіти, підготовки навчальних 

програм, участі в екзаменаційних комісіях, що забезпечуватиме економію часу 

та фінансових ресурсів підприємств на підбір працівників, їхню адаптацію до 

вимог робочих місць; економія на виратах на підбір та підготовку персоналу; 

– для закладів професійно-технічної освіти: покращення якості освітніх 

послуг за рахунок посилення практикоорієнтованого змісту освіти, 

використання матеріально-технічної бази підприємств для навчання учнів; 

посилення мотивації роботодавців інвестувати в розвиток інфраструктури 

закладів; можливість залучення кваліфікованого персоналу, зайнятого на 

виробництві, до педагогічної діяльності; підвищення кваліфікації педагогів, 

майстрів виробничого навчання; 

– для учнів (слухачів) закладів професійно-технічної освіти: підвищення 

їхньої конкурентоспроможності за рахунок організації навчання на 

виробництві; посилення мотивації для отримання знань і набуття професійних 

навичок для подальшої професійної кар’єри; забезпечення високого ступеня 

соціалізації, адаптації у виробничих умовах; можливості отримання доходів за 

роботу під час навчання. 

Відповідно до розпорядження КМУ № 660-р від 19.09.2018 р. «Про 

схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти»
65

, передбачено розроблення державної політики, спрямованої на 

підвищення якості професійної підготовки фахівців на основі використання цієї 

форми здобуття освіти. Реалізація концепції передбачає необхідність 

удосконалення нормативно-правової бази для запровадження дуальної форми 

здобуття освіти; розроблення типових моделей цієї форми здобуття освіти у 

закладах освіти; створення кластерів дуальної освіти на базі 
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конкурентоспроможних закладів освіти та зацікавлених роботодавців 

(підприємств, установ, організацій). 

Разом із тим найбільш серйозними проблемами застосування дуальної 

форми здобуття освіти залишаються: 

– невирішеність проблем застосування системи податкових пільг та 

преференцй роботодавцям для забезпечення оплати праці учнів закладів 

професійно-технічної освіти; 

– відсутність профстандартів для оновлення змісту освіти, розроблення 

нових навчальних програм; 

– проблеми з організацією навчально-виробничого процесу у закладах 

професійно-технічної освіти, налагодження системного підходу до організації 

зайнятості педагогічних працівників та покращення якості навчально-

виробничої бази закладів освіти.  

Створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, обладнаних за сприяння роботодавців. У цьому 

випадку заклади освіти отримують можливість здійснювати практичне 

навчання (з використанням сучасних технологій та виробничих процесів, що 

застосовуються підприємствами). Навчально-практичні центри можуть 

надавати платні послуги усім бажаючим (за умов оплати навчання 

роботодавцями або фізичними особами), тоді як учням закладів професійно-

технічної освіти, на базі яких створені навчально-практичні центри, 

пропонується безкоштовне навчання. При цьому основними функціями 

навчально-практичних центрів залишаються не лише виконання завдань 

оптимізації регоінальних мереж закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, а й налагодження співпраці між закладами освіти та виробництвом, 

покращення якості послуг первинної та безперервної професійної освіти. 

Організація виробничої практики. Дотепер застосування цієї форми 

державно-приватного партнерства обмежене, оскільки мотивація роботодавців 

до організації виробничої практики та забезпечення доступу до сучасних 

технологій залишається слабкою. За умов належної організації виробничої 

практики можливе отримання учнями плати (у деяких випадках – преміальних) 
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під час проходження виробничої практики. При цьому передбачається, що 

заклади освіти отримують половину розміру нарахованої оплати. Підприємства 

також можуть допомагати закладам освіти, надаючи їхнім учням послуги 

професійної орієнтації.  

Спонсорство як специфічна форма державно-приватного партнерства 

проявляється через постачання витратних матеріалів для виробничих потреб 

закладів професійно-технічної освіти, обслуговування устакування та технологій. 

Натомість достатньо проблематичним є отримання закладами професійно-

технічної освіти благодійних внесків у грошовій формі. Відповідно до чинного 

законодавства, заклади професійно-технічної освіти повинні подавати заявки до 

Державної казначейської служби для використання цих коштів
66

. 

Створення регіональних рад професійної освіти також сприяє розвитку 

державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти. Відповідно до розпорядження КМУ № 419-р від 12 червня 2019 р. «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року», передбачено утворення регіональних рад 

професійної (професійно-технічної) освіти – консультативно-дорадчих органів, 

що утворюються при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, для участі у 

формуванні та реалізації державної регіональної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти
67

. 

Розвиток державно-приватного партнерства передбачає активну участь 

регіональних рад у формуванні регіонального замовлення на підготовку кадрів, 

згідно із загальним планом модернізації мережі професійно-технічної освіти. 

Відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
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«Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-

технічної) освіти», до складу рад залучаються представники місцевих органів 

виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських рад, міських рад міст – обласних 

центрів, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів 

зайнятості, організацій роботодавців (у т.ч. їх галузевих (міжгалузевих) 

об’єднань), профспілок, навчально-методичних (науково-методичних) центрів 

(кабінетів) професійно-технічної освіти, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, у тому числі їх професійних / громадських об’єднань
68

. 

Серед основних завдань регіональних рад професійної освіти 

відзначаються: 

– сприяння формуванню та реалізації регіональної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти; підготовка пропозицій до 

регіональних стратегій її розвитку;  

– розроблення пропозицій щодо формування та погодження 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців, 

базуючись на дослідженнях ринку праці;  

– підготовка рекомендацій щодо розвитку мережі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та їх фінансування; сприяння модернізації їх 

матеріально-технічної бази;  

– сприяння впровадженню дуальної форми здобуття професійної 

(професійно-технічної) освіти і навчанню на робочому місці; 

– формування пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-

приватного партнерства; стимулювання залучення вітчизняних та іноземних 

інвесторів. 

Водночас основними проблемними питаннями розвитку регіональних рад 

професійної (професійно-технічної) освіти, що потребують вирішення, 

залишаються такі: 
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– функціонування рад як консультативно-дорадчого органу суттєво 

обмежує можливості прийняття ними рішень, обов’язкових до виконання. 

Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом 

Міністрів України» №599 від 17 червня 2009 р., ради як консультативно-дорадчі 

органи відповідальні за вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією 

державної політики у відповідній сфері. Відповідно діяльність дорадчих органів 

повинна бути спрямована на забезпечення координації дій органів виконавчої 

влади з питань, що належать до його компетенції; підготовку пропозицій щодо 

формування і реалізації державної політики у відповідній сфері; визначення 

шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під 

час реалізації державної політики у відповідній сфері; підвищення ефективності 

діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади; удосконалення 

нормативно-правової бази з відповідних питань
69

; 

– відсутність ефективних механізмів забезпечення взаємодії з 

роботодавцями, інструментів, використання яких забезпечуватиме виконання 

прийнятих ними рішень та здійснення моніторингу виконання; 

– обмежені можливості здійснення нагляду та забезпечення 

впровадження стратегічних рамок діяльності державно-приватного партнерства 

у сфері професійної освіти в регіонах (доцільно поширювати сферу реалізації 

управлінських та координуючих повноважень на всі етапи розвитку державно-

приватного партнерства – від пропагування та залучення партнерів до 

укладання договорів. 

3.3. Методичні підходи до визначення вартості професійної підготовки 

кваліфікованих робітників 

В Україні з 2016 р. процес децентралізації поширився на сферу 

професійно-технічної освіти, в результаті чого  регіони отримали як додаткові 

джерела фінансових надходжень до місцевих бюджетів, так і додаткові  
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напрями відповідальності задля ефективного управління і фінансового 

забезпечення системи підготовки кваліфікованих кадрів. 

На нинішньому етапі розвитку економіки країни модернізація 

професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) визначена одним із 

пріоритетів Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р. 

(розпорядження КМУ від 03.04.2017 р. № 275-р),  Плану пріоритетних дій 

уряду на 2020 рік (розпорядження КМУ від 9.09.2019 № 1133-р), що   

передбачено Концепцією реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.06.2019 № 419-р) і «Планом заходів на 2020-2027 роки із впровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період 

до 2027 року» (розпорядження КМУ від 29.04.2020 № 508-р). В умовах 

модернізації системи П(ПТ)О) існує об’єктивна потреба у запровадженні 

методичних підходів до розрахунку вартості навчання кваліфікованих кадрів у 

закладах професійної(професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), що 

забезпечило б можливість визначати витрати на здобуття повної/часткової 

професійної кваліфікації чи окремої компетентності та оцінити ефективність 

діяльності закладу освіти. Упровадження таких методичних підходів допоможе 

обґрунтувати обсяги фінансового забезпечення для формування кадрового 

робітничого потенціалу відповідно до показників державного/регіонального 

замовлення та реальних потреб ринку праці.  

На сьогодні питання формування перспективних напрямів професійної 

підготовки у ЗП(ПТ)О для забезпечення виконання державного/регіонального 

замовлення відповідно до потреб загальнодержавного та локальних ринків 

праці, запитів громадян щодо набуття професійних кваліфікацій із урахуванням 

безпосередніх замовлень на підготовку кадрів від підприємств, установ, 

організацій регламентуються в Україні відповідними законодавчими та 

нормативними актами.  
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Так, набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 

10.06.2020  № 656-р «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо 

формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів». Змінами до Методичних рекомендацій щодо формування 

та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих 

кадрів, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12. 2016 

№ 994, визначено, що регіональне замовлення на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів – це засіб задоволення потреб економіки держави, регіону та 

суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права 

громадян на здобуття освіти відповідно до їхніх покликань, інтересів та 

здібностей. 

Із економічної точки зору ЗП(ПТ)О є системою, що надає суспільству 

специфічну послугу – освітню, що забезпечує підготовку кваліфікованих 

кадрів. Згідно із Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 N 2145-VIII
70

, 

освітня послуга визначається як комплекс визначених законодавством, 

освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що 

мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти 

очікуваних результатів навчання. 

Визначення фактичної вартості освітньої послуги повинно здійснюватися 

на базі економічно обґрунтованих витрат на здобуття учнем/слухачем 

професійних компетенцій, що окреслені професійним чи освітнім стандартом. 

Результатом професійної підготовки має бути формування професійної 

компетентності кваліфікованого робітника, що включає оволодіння ним 

професійними знаннями, уміннями, навичками, здібностями, професійно 

важливими якостями та позитивне ставлення до майбутньої професійної 

діяльності. Професійна підготовка може бути структурована як системна 

характеристика, що складається з різних уніфікованих компонентів. Освітній 

процес має будуватися за окремими модулями, що охоплюють зміст, 

організаційні форми, методи, засоби навчання і навчальної діяльності 
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 Закон України « Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. 

https://lex.activelex.com/#/act/34018259


 

141 

здобувачів професійних кваліфікацій ЗП(ПТ)О. Він реалізується шляхом 

побудови навчального матеріалу на основі модульно-компетентнісного 

підходу, за допомогою так званих автономних порцій, якими мають оволодіти 

здобувачі освіти. Відповідно до цього принципу, навчання будується за 

окремими функціональними вузлами – модулями, призначеними для 

досягнення конкретних дидактичних цілей чи в руслі компетентнісного підходу 

– опанування знаннями та практичними уміннями, підтвердженою здатністю до 

виконання трудових функцій. 

Таким чином, освітня послуга може бути надана в різних обсягах – як для 

отримання повної, часткової кваліфікації, або як комбінація окремих 

компетентностей із різних професій. Для об’єктивного діагностування 

сформованості професійної компетентності необхідні не предметні, а системні, 

професійно орієнтовані критерії, що дають змогу оцінити професійну 

підготовленість випускника як суб’єкта професійної діяльності. Все це має бути 

визначено освітніми програмами, а кожен здобувач професійних кваліфікацій 

повинен мати можливість використовувати різноманітні комбінації 

професійних компетентностей, що формуються окремими програмними 

модулями. Принцип стандартизації професійної підготовки майбутнього 

фахівця реалізується за допомогою професійних та освітніх стандартів.  

Таким чином, ці методичні рекомендації спрямовані на визначення 

вартості надання освітньої послуги на рівні окремого модуля або комплексу 

модулів освітньої програми. Як і будь-яка послуга, з економічної точки зору 

послуги П(ПТ)О характеризуються низкою параметрів, зокрема вартістю.Тому 

нагальною потребою є визначення методичних підходів до розрахунку 

орієнтовної середньої вартості освітньої послуги як за конкретно визначений 

строк навчання так і за повномасштабний навчальний рік. 

Розроблення Методичних рекомендацій здійснювалося на основі 

використання положень чинних нормативно-правових актів системи освіти та 

соціально-трудових відносин, міжнародного досвіду з реалізації професійного 

навчання, трансферу кваліфікацій. 

Основними нормативно-правовими актами є: 
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Закон України «Про освіту»
71
, що регулює суспільні відносини, які 

виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав 

та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього 

права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого 

самоврядування у сфері освіти;  

Закон України «Про повну загальну середню освіту»
72
, що визначає 

правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи 

загальної середньої освіти; 

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
73
, що 

визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку 

системи професійної (професійно-технічної) освіти, створення умов для 

професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і 

держави у кваліфікованих робітниках. Зокрема, стаття 22 цього Закону 

визначає  основні повноваження та напрями діяльності закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

Закон України «Про зайнятість населення»
74
, що визначає правові, 

економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю; 

ключові положення Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-

технічна) освіта» на період до 2027 року та «Плану заходів на 2020–2027 роки із 

впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року»
75
, спрямовані на проведення модернізації 

                                                           

71
 Там само. 

72
 Закон  України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX. 

 
73
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР. 

74
 Закон України «Про зайнятість населення» від 5.07.2012 р. № 5067-VI. 

75
 Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р та «План заходів на 2020–

2027 роки із впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року» 

(розпорядження КМУ від 29.04.2020  № 508-р). 
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професійної (професійно-технічної) освіти для створення сприятливих умов для 

професійної самореалізації особи та реалізації принципу навчання впродовж 

усього життя з урахуванням гендерної рівності та інклюзивного навчання; 

зростання привабливості професійної (професійно-технічної) освіти, 

підвищення її конкурентоспроможності та якості відповідно до міжнародних 

стандартів; підвищення соціального статусу педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; посилення співпраці закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями та бізнес-

партнерами; задоволення потреб ринку праці, суспільства і держави у 

кваліфікованих кадрах в умовах децентралізації управління та фінансування у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти; 

Стратегічний план діяльності МОН України до 2024 року
76

 (Пріоритет 3), 

реалізація завдань якого спрямована на побудову єдиної системи професійної 

освіти, яка поєднуватиме професійно-технічну та фахову передвищу 

освітутавідповідатиме потребам ринку праці; 

постанова КМУ «Про затвердження Державного стандарту професійно-

технічної освіти»
77
, що встановлює державні вимоги до змісту професійно-

технічної освіти, рівня професійної кваліфікації випускників професійно-

технічних навчальних закладів, основних обов’язкових засобів навчання та 

освітнього рівня вступників до зазначених закладів;  

постанова КМУ «Про затвердження Національної рамки кваліфікації», що 

представляє системний і структурований за компетентностями опис 

кваліфікаційних рівнів та призначена для використання органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, 

закладами освіти, роботодавцями, іншими юридичними та фізичними особами з 

метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і 

розвитку кваліфікацій. 
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 Стратегічний план діяльності МОН України до 2024 року від 19.12.2019 р. 
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 Постанова КМУ «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» від 

17.08.2002 р.  
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних 

закладів» від 06.12.2010 № 1204, типові штатні нормативи професійно-

технічних навчальних закладів розробляються в межах затвердженого фонду 

оплати праці із дотриманням вимог, з урахуванням типу навчального закладу, 

контингенту учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи закладу, площ і 

санітарного стану приміщень, будівель та споруд, наявності навчально-

виробничих майстерень і навчальних господарств, а також парку навчального 

обладнання. До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги 

професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші 

майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого 

навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники 

фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, 

науково-методичних та навчально-методичних установ, їхні заступники та інші 

працівники, діяльність яких пов’язана з організацією і забезпеченням 

навчально-виховного процесу.  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 

15.04.93 № 102, заробітна плата педагогічного персоналу розраховується на 

основі загального навчального навантаження та середньорічного контингенту 

учнів.  

У цих методичних рекомендаціях доцільно використовувати такі поняття: 

базові нормативи витрат – мінімальне значення нормативних видатків, 

спрямованих на надання освітньої послуги в розрахунку на одного учня 

протягом навчального року, слухача – упродовж строку навчання; 

складові базових витрат – напрями витрачання нормативних видатків 

задля забезпечення освітньої послуги опанування робітничою професією в 

межах повної або часткової кваліфікації. Складовими базових витрат є прямі та 

непрямі витрати; 
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коригуючі коефіцієнти, що використовуються по відношенню до 

базових нормативів, що дозволяє врахувати особливості регіонального ринку 

праці та престижності професії (затребуваність професії з точки зору ринку 

праці та отримувачів освітніх послуг – здобувачів професійних кваліфікацій); 

коефіцієнт К1і – враховує рівень перспективності та затребуваності і-ї 

професії на регіональному ринку праці (визначається за рейтингом 

затребуваності професій на регіональному ринку праці за даними регіонального 

ДЦЗ та відповідно до рішень Регіональної ради професійно-технічної освіти); 

коефіцієнт К2і – враховує ступінь престижності (популярності) і-ї 

професії у певному закладі освіти (частка учнів/слухачів за цією професією 

станом на 1 жовтня у їх загальній чисельності в закладі П(ПТ)О). Використання 

цього коригуючого коефіцієнта є доцільним при розрахунку вартісних 

показників освітньої послуги, що надається за кошти фізичних або юридичних 

осіб. 

Таким чином, норматив витрат надання освітньої послуги в закладах 

П(ПТ)О розраховується як добуток базового нормативу витрат та коригуючих 

коефіцієнтів:  

, 

де –норматив витрат надання освітньої послуги за отриманням 

компетенцій по і-ій професії; 

 – базовий норматив витрат за j-им модулем i-ої професії для покриття 

прямих та непрямих витрат, що стосуються освітнього процесу, експлуатації 

приміщень, споруд та штатного обладнання; 

k – кількість професій, за якими здійснюється підготовка в закладі освіти; 

m – кількість модулів к-ої професії; 

 – коефіцієнт затребуваності професії на регіональному ринку праці; 

– коефіцієнт престижності професії в навчальному закладі (запит на 

отримання професії від споживачів освітніх послуг). 
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Базові витрати складаються з базових витрат, безпосередньо пов’язаних з 

наданням освітньої послуги – прямих, і витрат на загальногосподарські потреби 

– непрямих. 

Прямі базові витрати пропонується розраховувати по відношенню до 

базового елементу освітньої послуги – освітній модуль(j). 

До складу прямих базових витрат, безпосередньо пов’язаних із наданням 

освітньої послуги згідно із спільним наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України «Про 

затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами» від 23.07.2010 р. №736/902/758 відносять: 

 витрати на оплату праці викладачів та майстрів, які 

безпосередньо беруть участь у наданні освітньої послуги та забезпеченні 

отримання професійних компетенцій в частині обраного модуля,  

 нарахування на оплату праці відповідно до законодавства (збір 

на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок 

безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності тощо, здійснюються у 

розмірах, передбачених чинним законодавством); 

 індексація заробітної плати педагогічних працівників відповідно 

до чинного законодавства. 

Розрахунок оплати праці викладачів та майстрів виробничого 

навчання у ЗП(ПТ)О протягом року здійснюється за формулою:  

, 

де  – заробітна плата викладачів (майстрів виробничого 

навчання) у ЗП(ПТ)О; 

r – кількість ставок викладачів, майстрів, які беруть участь у забезпеченні 

освітнього процесу за цим модулем згідно з навчальним планом та освітньою 

програмою; 
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Оp – посадовий оклад викладача/майстра виробничого навчання; 

Dвр – доплата за вислугу років, максимальний розмір надбавки за вислугу 

років (20 років – 30%); 

Dпз – доплати за педагогічні звання, завідування кабінетами (30% – це 

сума надбавок за педагогічне звання: викладач-методист та завідування 

кабінетом; майстер в/н І категорії та завідування майстернею (15% + 15%); 

Dо – доплата на оздоровлення; 

12 – кількість місяців упродовж року. 

Число ставок викладацького складу визначається у закладах професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (далі – ЗФО) – відповідно 

до кількості годин, визначених затвердженим навчальним планом за 

відповідною професією/групою професій, строку навчання, типу закладу освіти 

тощо, на підставі тарифікації за умови формування навчальних груп 

наповнюваністю 20–30 осіб для денної форми навчання, 10–15 осіб – для інших 

форм навчання.Число ставок майстрів виробничого навчання визначається у 

ЗП(ПТ)О, як правило, по дві ставки майстра на одну навчальну групу за умови, 

що кількість здобувачів освіти в групі перевищує 24 особи. 

При розрахунку кількості ставок викладацького складу повинно бути 

забезпечене безумовне виконання вимог навчального плану щодо кількості 

вичитаних годин та номенклатури навчальних занять, а у ЗП(ПТ)О та ЗФО 

також за умови, що навчальний тиждень для учня, студента не повинен 

перевищувати 36 годин. 

Нарахування на заробітну плату та індексація заробітної плати 

здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Збір на обов’язкове 

державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку 

із тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, визначається згідно з коефіцієнтом, встановленим відповідно 

до законодавства від фонду оплати праці викладачів та майстрів.  

Тоді нарахування на заробітну плату ( ) становить: 
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, 

де  – нарахування на заробітну платувикладачів та майстрів; 

Кн – коефіцієнт нарахування на заробітну плату згідно з чинним 

законодавством, 

 матеріальні витрати, пов’язані із придбанням витратних 

матеріалів та запасів для отримання практичних компетенцій учнями за певною 

професією або модулем; 

, 

де  – витрати на сировину та матеріали (при потребі пально-мастильні 

матеріали), що використовуються для отримання практичних компетенцій 

здобувачами освіти у j-му модулі (j=1…m, m – кількість модулів, передбачених 

освітнім стандартом / освітньою програмою для отримання повної/часткової 

кваліфікації за професією); 

 – витрати на сировину та матеріали, що використовуються для 

отримання практичних компетенцій здобувачами освіти протягом навчання за 

професією, – визначаються економіко-статистичним розрахунком на рівні, не 

нижчому за останні три роки та скоригованому на коефіцієнт подорожчання; 

 капітальні витрати – придбання обладнання, транспортних 

засобів, що використовуються в освітньомупроцесі, придбання програмного 

забезпечення – витрати розподіляються пропорційно корисного терміну їх 

використання та кількості професій, за яким здійснюється підготовка 

здобувачів освіти за професійними напрямами, відповідно до освітніх 

стандартів яких воно було придбане: 

, 

де  – вартість придбаного обладнання, що використовуватиметься в 

освітньому процесі при навчанні за професією, що враховується у вартості 

освітньої послуги за j-модулем; 
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 – вартість придбаного обладнання для надання освітніх послуг за 

професією, до складу якої входить модуль; 

t – термін корисного використання обладнання; 

 стипендіальні витрати – визначаються прямим розрахунком 

відповідно до чисельності учнів та можуть враховувати очікувану індексацію 

протягом навчального року. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

«Питання стипендіального забезпечення»  від 12.07.2004 р. № 882 (8822004п) 

затверджено порядок призначення і виплати стипендій учням ЗП(ПТ)О 

, 

 

де   – витрати стипендіальні, 

 – розмір мінімальної та максимальної стипендії, 

 – загальна чисельність учнів у навчальному закладі, 

 – частка стипендіатів серед учнів навчального закладу, %, 

 – частка відмінників серед учнів навчального закладу, % (на рівні, не 

нижчому за попередній період). 

Базові прямі витрати на підготовку учнів за j-модулем визначаються 

шляхом ділення суми всіх елементів базових прямих витрат за модулем на 

загальну чисельність отримувачів освітньої послуги за модулем. Для здобувачів 

освітніх кваліфікацій, які навчаються за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб, можуть бути виключені показники щодо стипендіального 

забезпечення. 

 

, 

 

де Ч –  очікувана чисельність учнів у закладі освіти  протягом планового року, 

 – очікувана чисельність учнів за j-модулем. 
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До непрямих витрат у складі базових витрат слід відносити: витрати 

та нарахування на оплату праці адміністративно-управлінського та 

допоміжного персоналу, витрати на підвищення кваліфікації педагогічного 

складу; капітальні витрати на розвиток закладу; експлуатаційні та господарські 

витрати та інші. 

Непрямі витрати розраховуються загалом по закладу освіти на рік (для 

короткотермінових програм – строк навчання за модулем) та пропорційно 

розподіляються за модулями відповідно до кількості учнів. 

  Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського та 

допоміжного персоналу (до складу якого ми включаємо: службовців, 

бібліотекарів, навчально-допоміжний персонал, обслуговуючий персонал), які 

забезпечують функціонування освітнього закладу та якісне надання освітніх 

послуг; 

  нарахування на оплату праці відповідно до законодавства зазначених 

категорій персоналу (збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, на 

обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності тощо, 

здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством);  

 індексація їхньої заробітної плати відповідно до чинного 

законодавства. 

Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу  

може бути розрахована двома методами:  

1) використовуючи середньостатистичні розрахунки, згідно з якими у 

ЗП(ПТ)О заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу становить 

26–30% (Кауп) заробітної плати педагогічних (основних працівників), які 

беруть участь у наданні освітньої послуги. Тоді: 

, 

де  – заробітна плата адміністративно-обслуговуючого персоналу; 
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12 місяців планового року (для короткотермінових програм – строк 

навчання за модулем); 

2) прямим методом – шляхом визначення планових витрат на заробітну 

плату адміністративних працівників різних категорій. Це виглядатиме таким 

чином.  

Витрати на оплату праці службовців (начальників відділів, бухгалтерів, 

юрисконсультів тощо) розраховується з урахуванням їхньої чисельності (Чс), 

яка визначається за середнім показником, що склався за останні три роки, 

згідно із затвердженим на початку фінансового року в установленому порядку 

штатним розписом навчального закладу (фактична чисельність). 

, 

 

де   – витрати на оплату праці службовців, 

  –  посадовий оклад службовця, 

 – середній відсоток доплат цієї категорії службовців,  

l – кількість категорій службовців. 

Заробітна плата навчально-допоміжного персоналу у ЗП(ПТ)О 

розраховується як добуток чисельності навчально-допоміжного персоналу, 

розміру їхнього посадового окладу, включаючи законодавчо передбачені 

надбавки. Чисельність допоміжного персоналу визначається як частка Kd 

чисельності педагогічних працівників (викладачів-майстрів). Статистичний 

аналіз показує, що цей коефіцієнт перебуває в межах 0,26–0,3. 

, 

 

де  – заробітна плата навчально-допоміжного персоналу у ЗП(ПТ)О, 

грн; 

 – посадовий оклад лаборанта, грн, 

 – доплати лаборанту, передбачені законодавством, %. 
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Заробітна плата бібліотечних працівників. Чисельність бібліотекарів 

(Чб) визначається відповідно до типових штатних нормативів (наказ 

Мінмолодьспорту від 27.09.2012 № 1058). 

 

, 

де  По – посадовий оклад бібліотекаря; 

Двр – доплата за вислугу років (20%);– 

Дпз – сума надбавок (50%); 

До – доплата на оздоровлення (з урахуванням 720 – річної норми годин 

на ставку – 0,083). 

12 –– кількість місяців надання освітньої послуги протягом року (для 

короткотермінових програм – строк навчання за модулем). 

 

Заробітна плата обслуговуючого персоналу (робітник, прибиральник, 

гардеробник тощо, у т.ч. по гуртожитку) . Чисельність обслуговуючих 

працівників ( ) визначається, зважаючи на такі умови – 5 ставок на 1000 кв. 

м площі.  

12,  

 

де По – посадовий оклад прибиральника приміщень;  

Ді –  доплати за дезінфекцію (10%);  

12 – кількість місяців у році (для короткотерміновихпрограм – строк 

навчання за модулем). 

Якщо ми використовуємо другий метод – метод прямого розрахунку, то, 

додаючи планову заробітну плату всіх категорій адміністративно-

управлінського персоналу, отримаємо загальний плановий розмір заробітної 

плати адміністративно-управлінського персоналу. 

Нарахування на заробітну плату та індексація заробітної плати 

здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Збір на обов’язкове 

державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку 
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із тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрати 

працездатності — визначається згідно з коефіцієнтом, встановленим відповідно 

до законодавства від визначеного загального фонду оплати праці.  

Тоді нарахування на заробітну плату становить: 

 

, 

де  – нарахування на заробітну плату адміністративно-

управлінського персоналу; 

Кн – коефіцієнт нарахування на заробітну плату згідно з чинним 

законодавством. 

Витрати на підвищення кваліфікації педагогічного складу (Vпк) 

оцінюється або прямими розрахунками згідно з планом підвищення 

кваліфікації, або експертним шляхом:  

Vпк= Nv*ПКде, 

де ПК — витрати на підвищення кваліфікації одного викладача 

(визначаються експертним шляхом на основі аналізу фактичних витрат по 

певній установі в рівному обсязі на кожного здобувача освіти незалежно від 

термінів і строків навчання відповідно до наявних бюджетних можливостей або 

як відсоток від нормативу на заробітну плату); 

Nv – чисельність педагогічних працівників, яким передбачено 

проходження підвищення кваліфікації згідно з Планом підвищення кваліфікації 

ЗП(ПТ)О на певний рік.  

При цьому необхідно враховувати, що із 2019 р. запроваджено нові 

форми і методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з   

постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», 

визначає нові підходи, завдання, основні напрями, форми, методи, види та  

особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників  закладів усіх  

типів і форм підпорядкування та сфер освіти. Зокрема, для педагогічних 
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працівників П(ПТ)О передбачено підвищення кваліфікації загальним  обсягом  

не менше 150 годин упродовж 5 років. 

 Капітальні витрати на розвиток закладу (  включають витрати 

на придбання або створення основних засобів, виробничого обладнання, 

предметів довгострокового користування, приладів, механізмів, меблів, 

комп’ютерної техніки та оргтехніки, навчальної літератури, оновлення та 

поповнення бібліотечних фондів, капітальне будівництво, ремонт, 

реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних 

засобів, що використовуються для загальногосподарських потреб та 

забезпечення функціонування закладу. 

 

, 

 

Voбл – витрати на придбання обладнання, меблів, апаратури, 

обчислювальної техніки, бібліотечних фондів;  

Vkaп_рем – витрати на капітальний ремонт споруд та інженерного 

обладнання; 

t  – термін корисного використання. 

Експлуатаційні та господарські витрати на загальні потреби, 

пов’язані з утриманням навчальних приміщень, майстерень, гуртожитків.  

Розрахунок експлуатаційних та господарських витрат, послуг зв’язку 

включає такі елементи: поточний ремонт будівель та споруд; господарчі 

витрати; послуги зв’язку (телефон, Інтернет, факс); комунальні витрати — за 

плановими тарифами, встановленими органами місцевого самоврядування.  

У складі витрат на загальногосподарські потреби враховуються такі види 

витрат: 

 витрати на комунальні послуги, у тому числі витрати на холодне і 

гаряче водопостачання і водовідведення, теплопостачання, електропостачання, 

газопостачання; 
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 витрати на утримання об’єктів нерухомого та особливо цінного 

рухомого майна; 

 витрати на придбання послуг зв’язку, в тому числі витрати на 

місцевий, міжміський і міжнародний телефонний зв’язок, Інтернет. 

Витрати на комунальні послуги та оплату енергоносіїв (Vкп): 

 

Vкп = (Vт+Vв+Vе+Vг+Vікп+Vіе) *12 

місячні витрати: 

Vт – плата за теплопостачання;  

Vв – плата за водопостачання та водовідведення;  

Vе – плата за електроенергію;  

Vг – плата за природний газ;Vікп – плата за інші комунальні послуги;  

Vіе – плата за інші енергоносії. 

 

Загальна сума експлуатаційних та господарських витрат, послуг 

зв’язку (Vегв) становитиме за напрямами підготовки по професіям:  

 

Vегв =Vпрбс+Vгв*12+Vпз*12+Vкп*12+Vтп,  

де Vпрбс – витрати на поточний ремонт будівель та споруд;  

Vгв – місячні  господарчі витрати; 

Vпз – місячні витрати на послуги зв’язку;  

Vкп – витрати на оплату місячних комунальних послуг;  

Vтп – витрати на транспорт та транспортні послуги за рік; 

Інші непрямі витрати – Vin. За умови використання готівкового 

обороту необхідним є врахування витрат на банківське обслуговування з 

розрахунку 0,005% від суми коштів на оплату праці всіх категорій (як прямих, 

так і непрямих), коштів на соціальні стипендії (плановий обсяг соціальних 

стипендій наведено у додатках до цієї методики) та коштів на академічні 

стипендії. 

Витрати на профспілкові заходи і розрахунку 0,0035%  від суми коштів 

на оплату праці всіх категорій (як прямих, так і непрямих), коштів на соціальні 
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стипендії (плановий обсяг соціальних стипендій наведено у додатках до цієї 

методики) та коштів на академічні стипендії. 

Витрати на заходи з охорони праці з розрахунку 0,002%  від суми коштів 

на оплату праці всіх категорій (як прямих, так і непрямих), коштів на соціальні 

стипендії (плановий обсяг соціальних стипендій наведено у додатках до цієї 

методики) та коштів на академічні стипендії. 

Витрати на проведення акредитаційної та ліцензійної експертиз – 

відповідно до встановлених норм із віднесенням 1/10 вартості на кожний рік. 

Витрати на охорону, пожежну сигналізацію тощо із розрахунку 

фактичних витрат  на 1 кв. м площі. 

Таким чином, непрямі витрати у складі базових витрат на підготовку 

учнів за -м модулем визначаються за формулою: 

 

 

Загальні базові витрати на підготовку учнів за -м модулем за рік 

навчання(для короткотермінових програм – строк навчання за модулем) 

становлять: 

. 

Норматив вартості освітньої послуги ЗППТ(О) має враховувати ринкові 

реалії та коригуватися відповідно до зміни попиту на професію та пропозиції 

робочих місць за цією професією на ринку. З цією метою отримані розрахунки 

слід скоригувати з урахуванням  таких коефіцієнтів. 

Коригуючі коефіцієнти вартості підготовки робітничих кадрів 

Коефіцієнт К1і  враховує рівень перспективності та затребуваності 

робітничої професії на регіональному ринку праці, який визначається за даними 

звітності регіональних служб зайнятості протягом останніх двох років та 

прогнозованими показниками регіонального замовлення від Регіональних рад 

професійно-технічної освіти, що враховують основні положення Стратегії 

соціально-економічного розвитку регіону на три роки. Ранжування кількості 

робітничих вакансій у професійному розрізі дозволяє визначити рівень 
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затребуваності ринком праці цієї професії протягом часу,  необхідного для її 

підготовки, за умови потрапляння певної професії до тієї чи іншої десятки 

затребуваних професій. 

Таблиця 3.1 

Коригуючий коефіцієнт перспективності професії 

ТОП перспективних та затребуваних 

професій 

К1 

1 десятка ТОП 1,25 

2 десятка ТОП 1,20 

3 десятка ТОП 1,15 

4 десятка ТОП 1,10 

5 десятка ТОП 1,05 

 

Коефіцієнт К2і  враховує ступінь престижності (популярності) професії 

серед отримувачів освітньої послуги у певному закладі освіти і визначається як 

частка здобувачів освіти , які обрали цю професію станом на 1 жовтня у 

загальній їх чисельності у цьому закладі освіті. Застосування зазначеного 

коефіцієнта доцільне для визначення вартості освітньої послуги, що 

надається за кошти фізичних та юридичних осіб.  

Таблиця 3.2 

Коригуючий коефіцієнт престижності професії 

Престижність К2 

1-ше місце 1,10 

2-ге місце 1,08 

3-тє місце 1,06 

4-те місце 1,04 

5-те місце 1,02 

 

З огляду на те, що в останній період набуло поширення застосування 

сучасних форм реалізації освітніх програм (дистанційна, мережева, 
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екстернатна, дуальна форми та на робочому місці в умовах  виробництва), 

пропонується увести додаткові коригуючі коефіцієнти для здобуття 

професійних кваліфікацій за зазначеними формами здобуття освіти.  Такий 

коефіцієнт варто використовувати при визначенні фінансового забезпечення 

базового нормативу за тими  модулями, які мають теоретичне спрямування. 

За фактичними даними отримуємо вартісну оцінку і-ої освітньої послуги 

в ЗП(ПТ)О для одного учня за формулою,  

, 

де  – норматив витрат надання освітньої послуги за отриманням 

компетенцій по і-ій професії; 

 – чисельність учнів, які навчаються за i-ою професією. 

 

Здійснення планових оцінок вартості витрат на підготовку учня 

коригується на індекс інфляції, на підставі чого можна отримати середню 

орієнтовну вартість підготовки кваліфікованого робітника. Загальна вартість 

орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника 

розраховується на весь період навчання у ЗП(ПТ)О із урахуванням термінів 

навчання.  

 

Довідково 

При розрахунку слід враховувати, що обов’язковим є виконання вимоги 

щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату 

праці з нарахуваннями, виплату стипендії, а також на господарське 

утримання установ. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт 

приміщень тощо,  не є першочерговими, тому можуть передбачатися лише за 

умови забезпечення коштами невідкладних витрат та їх відсутності. 

Враховуючи, що спільним наказом МОН, Мінекономіки та Мінфіну від 

23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних 

послуг державними та комунальними навчальними закладами»" у вартості 
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освітньої послуги видатки розвитку враховуються у розмірі до 10% її 

вартості, пропонується поетапно довести зазначений показник (10% ) як 

складову вартості підготовки кваліфікованого робітника. 

Поряд із цим слід відзначити, що, на наш погляд, у вартість освітньої 

послуги не варто закладати витрати, пов’язані зі стипендіальним 

забезпеченням окремих соціальних категорій здобувачів освіти. Такі витрати 

слід планувати окремо з урахуванням лише категорії здобувачів професійних 

кваліфікацій за первинною професійною підготовкою. 

Витрати на навчання учнів, які потребують соціального захисту 

(сироти, інваліди) включає, крім загальних витрат, соціально захищені витрати, 

фінансування яких забезпечено у повному обсязі відповідно до державних 

гарантій, що розрізняються за елементами витрат для різних категорій – сиріт, 

інвалідів та ін. Соціальні стипендії для окремих категорій стипендіатів, для 

яких державні пільги та гарантії зі стипендіального забезпечення визначені 

законодавством (КЕКВ 1342, підстава – постанова Кабінету Міністрів України 

від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення»). Розмір виплат 

розраховується  з огляду на фактичну кількість стипендіатів соціально 

захищених категорій, які обліковуються у закладі освіти на 1 жовтня року, що 

передує плановому.  

 

соцзах=Vсоцзахсир +Vсоцзахінв,                   

 

де Vсоцзахсир – витрати на стипендіальне забезпечення сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування;  

Vсоцзахінв – для інвалідів (розмір соціальної стипендії визначається 

згідно з чинним законодавством залежно від групи інвалідності). 

Фінансування пільгового харчування осіб визначених законодавством 

категорій, а саме: учнів, студентів і курсантів із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також студентів і курсантів, які в 

період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, здійснюється 

відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів (КЕКВ 1133, підстава 
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– постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», 

постанова Кабінету Міністрів України від 02.02. 2011 № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів 

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»). 

Кошторисні призначення розраховуються  з огляду на фактичну кількість 

осіб зазначених категорій, які обліковуються у закладі освіти станом на 1 

жовтня року, що передує плановому, та відповідно до встановлених у 

законодавчому порядку грошових норм харчування з урахуванням індексу 

зростання споживчих цін на плановий рік. 

Одяг, взуття тощо для учнів, студентів із числа сиріт (КЕКВ 1131, 

підстава – постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», наказ 

Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 № 763 «Про затвердження 

норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-

інтернатів»). 

Щорічне поповнення розраховується, відштовхуючись від фактичної 

кількості осіб зазначених категорій, які обліковуються у закладі освіти станом 

на 1 жовтня року, що передує плановому, та відповідно до встановлених у 

законодавчому порядку грошових норм. 

Соціальне забезпечення осіб пільгових категорій при випуску 

розраховується з огляду на фактичну кількість осіб зазначених категорій, які 

обліковуються у закладі  освіти станом  на 1 жовтня року, що передує 

плановому, та відповідно до встановлених у законодавчому порядку грошових 

норм. 

Одноразова матеріальна допомога учням, студентам, курсантам із числа 

сиріт (КЕКВ 1341, підстава – підпункт 3 пункту постанови Кабінету Міністрів 
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України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування») розраховується з огляду на фактичну 

кількість осіб зазначених категорій, які обліковуються у закладі освіти на 1 

жовтня року, що передує плановому, та відповідно до встановлених у 

законодавчому порядку грошових норм. 

Придбання навчальної літератури учням, студентам, курсантам з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування здійснюється на 

суму трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій 

відповідного типу начального закладу (КЕКВ 1343, підстава – пункт 13.1 

постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»). 

Грошова допомога учням, студентам, курсантам з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, при 

працевлаштуванні передбачається у розмірі шести прожиткових мінімумів у 

розрахунку на одну особу на місяць (КЕКВ 1343, підстава – постанова Кабінету 

Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування»). Кошторисні призначення 

розраховуються  з огляду на фактичну кількість осіб зазначених категорій, які 

обліковуються у закладі освіти на 1 жовтня року, що передує плановому, та 

відповідно до визначених бюджетом на наступний рік показника станом на 1 

грудня. 

 

Vсоцзахсир= Vсс + Vх + Vов + Vід + Vпідр , 

 

де  Vсс – соціальні стипендії;  

Vх – продукти харчування; 

Vов – одяг, взуття тощо для учнів, студентів з числа сиріт; 

Vід – інша допомога сиротам; 
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Vпідр – підручники;  

Vпрац – виплата грошової допомоги припрацевлаштуванні (сироти, 

педагоги, медики). 

Vсоцзахінв. =Vсс, 

 

де Vсс — соціальні стипендії. 

 

Vсоцзахінв. = Vпрац, 

 

де Vпрац – виплата грошової допомоги при працевлаштуванні (сироти, 

педагоги, медики). 

Отже, за умови наявності у контингенті за визначеним професійним 

напрямом підготовки учнів із числа соціально незахищених категорій, видатки 

на фінансування виплат таким учням додаються до загальної суми видатків. 

Методику розрахунку орієнтовної середньої вартості освітньої послуги 

підготовки одного кваліфікованого робітника у ЗП(ПТ)О як за конкретно 

визначений строк навчання, так і повномасштабний навчальний рік 

розроблено з метою вдосконалення процедури планування, аналізу та 

контролю формування витрат на надання освітніх послуг з навчання осіб 

зазначеної категорії в межах державного/регіонального замовлення та за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Осучаснена методика 

допоможе підвищити раціональність та ефективність використання коштів, та 

надасть можливість оперативно спрямовувати їх на вирішення актуальних для 

конкретного закладу завдань. 

3.4. Модернізація системи професійної освіти  

в країнах Європи: уроки для України 

Професійна (професійно-технічна) підготовка у країнах – членах 

Євросоюзу здійснюється в системі професійної освіти та навчання (Vocational 

Education and Training – VET), загальні засади регулювання та функціонування 

якої закладені ще Римським договором (1957 р.), а пізніше уточнені у 
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Лісабонському договорі (2007 р.). Так, статтею 166 Лісабонського договору 

встановлено, що ЄС, повною мірою поважаючи відповідальність держав-членів 

за зміст та організацію професійного навчання, реалізує спільну політику у 

сфері професійної підготовки, маючи на меті:  

сприяння адаптації до змін у виробництві, зокрема шляхом професійної 

підготовки та перепідготовки;  

покращення початкової та постійної професійної підготовки з метою 

сприяння професійній інтеграції та реінтеграції на ринку праці; полегшення 

доступу до професійної підготовки та заохочення мобільності викладачів і 

слухачів, особливо молоді; стимулювання співпраці між навчальними 

закладами та фірмами тощо. 

На сьогодні отримання якісної професійно-технічної освіти закріплено як 

одне з ключових соціальних прав і гарантій для громадян Європейського 

Союзу. Так, в одному з основоположних документів оновленого соціального 

порядку денного ЄС –  Європейській опорі соціальних прав (European Pillar of 

Social Rights), що ухвалена наприкінці 2017 р., чітко зазначено: «Кожна людина 

має право на якісну та інклюзивну освіту, професійну підготовку і навчання 

протягом усього життя із тим, щоб підтримувати і набувати навичок, які 

дозволяють їй повною мірою брати участь у житті суспільства та успішно 

управляти перехідними процесами на ринку праці»
78

. 

За визначенням Єврокомісії, система професійної освіти та навчання 

(ПОН) Євросоюзу є провідним елементом загальноєвропейської системи 

навчання упродовж життя (Lifelong Learning), що забезпечує громадян знаннями, 

вміннями та навичками, необхідними для певних професій, а також на ринку 

праці загалом і важливими для їхнього особистісного розвитку та активної 

громадянської позиції
79
. На поточному етапі європейська політика щодо 

розвитку системи ПОН здійснюється у прив’язці до цілей і завдань Стратегії 

                                                           

78
 The European Pillar of Social Rights in 20 principles / European Commission. 2019. URL: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-

rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 
79

 EU policy in the field of vocational education and training /  European Commission. 2019.  URL: 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en 
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зростання та зайнятості ЄС «Європа – 2020» і її відповідних Флагманських 

ініціатив, а саме: «Молодь у русі» (мета – підвищення ефективності систем 

освіти та сприяння виходу молоді на ринок праці); «Промислова політика в 

епоху глобалізації» (мета – підтримка розвитку сильної, стійкої та 

конкурентоспроможної у глобальному масштабі промислової бази ЄС); 

«Порядок денний щодо нових навичок і робочих місць» (мета – модернізація 

ринків праці, розвиток навичок європейців завдяки системі навчання упродовж 

життя, оптимізація співвідношення попиту та пропозиції робочої сили, 

збільшення мобільності робочої сили у спільному просторі Євросоюзу). 

Інституційне середовище. Сучасна система професійної освіти та 

навчання в ЄС має розвинену інституційну структуру і в рамках спільної 

європейської політики підтримується ефективними інструментами для 

забезпечення її функціонування, розвитку та відповідності вимогам часу, у 

тому числі в контексті процесів глобалізації, демографічних змін, цифровізації. 

Ключові інституції та інструменти у розрізі регуляторного, консультаційно-

аналітичного та фінансового забезпечення розвитку сучасної системи ПОН 

Євросоюзу охарактеризовано в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Характеристики інституційної структури та сучасних інструментів 

розвитку системи професійної освіти та навчання в ЄС 

Інституції та організаційно-структурні  

елементи системи 

Інструменти  

(програми, проєкти, ініціативи) 

Організаційно-адміністративне та регуляторне забезпечення 

 Рада з питань освіти, молоді, культури та 

спорту (Education, Youth, Culture and Sport 

Council) у складі Ради ЄС (Council of the EU) 

Рада складається з міністрів, відповідальних за 

питання освіти, культури, комунікацій, молоді 

та спорту, у країнах – членах ЄС. У засіданнях 

Ради також бере участь представник 

Єврокомісії. 

 Комітет з питань культури та освіти 

Європейського Парламенту (European 

Parliament’s Committee on Culture and Education) 

 Генеральний Директорат з питань 

зайнятості, соціальних справ та залученості  

Європейської Комісії (European Commission's 

Directorate General for Employment, Social Affairs 

and Inclusion) 

До 2015 р. політика ЄС у сфері ПОН належала 

до відання Генерального директорату з питань 

 Стратегічна рамка «Освіта і професійна підготовка 

2020» (Education and Training 2020 (ET 2020) Strategic 

Framework) 

Стратегічна рамка європейського співробітництва «Освіта і 

професійна підготовка 2020» ухвалена Радою ЄС у травні 

2009 р. Рамка визначає чотири стратегічні завдання щодо 

розвитку системи освіти та навчання в ЄС:  

1) забезпечення навчання та мобільності працівників 

упродовж усього життя;  

2) підвищення якості та ефективності освіти і навчання;  
3) сприяння рівності, соціальній згуртованості та активній 

громадянській позиції людей;  

4) сприяння творчості та інноваціям (включаючи 

підприємництво) на всіх рівнях освіти та професійної 

підготовки. 

 Порядок денний для Європи щодо нових навичок (A 

New Skills Agenda for Europe) 

Ухвалений Єврокомісією в червні 2016 р. з метою підтримки 

стратегічного значення навичок для збереження робочих 
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освіти та культури Європейської Комісії 

(European Commission's  Directorate General for 

Education and Culture). 

 Консультативний комітет з питань 

професійного навчання (Advisory Committee on 

Vocational Training) 

Створений 1963 р. при Єврокомісії рішенням 

Ради ЄС № 63/266/ЄЕС, надає допомогу 

Єврокомісії у формуванні та реалізації політики 

ЄС у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти та навчання. 

 Робоча група з питань професійної освіти 

та навчання, створена у межах Стратегічної 

рамки «Освіта і професійна підготовка 2020» 

(ET 2020 Working Group on VET) 

Створена у липні 2018 р. на період до червня 

2020 р. як один з елементів імплементації 

Стратегічної рамки європейського 

співробітництва «Освіта і професійна 

підготовка 2020».  

 

Діяльність Групи полягає у розробленні 

політики у сфері ПОН як на рівні ЄС, так і на 

національному рівні країн-членів (з акцентом 

на інноваціях та цифровізації), сприянні обміну 

досвідом і кращими практиками, наданні 

пропозицій щодо вирішення завдань, 

визначених  Стратегічною рамкою «Освіта і 

професійна підготовка 2020». 

Група також співпрацює з утвореною 

ЮНЕСКО у 2008 р. Міжвідомчою групою з 

питань технічної та професійної освіти і 

навчання (IAG-TVET). 

 Європейський альянс з питань учнівства 
(European Alliance for Apprenticeships) 

Альянс створено 2013 р. як багатосторонню 
консультаційно-дискусійну платформу у 

рамках підтримки розширеного соціального 

діалогу понад 230 учасників з держав – членів 

ЄС та ін. країн Європи у підвищенні якості, 

масштабів, іміджу та мобільності учнівства – 

найбільш успішної в системі ПОН форми 

«навчання на робочому місці» (work-based 

learning). 

Альянс діє, враховуючи, що сьогодні учнівство 

є одним із головних елементів європейської 

програми «Гарантія для молоді», яка 

реалізується країнами ЄС. 

 Європейська мережа учнівства (European 

Apprentices Network) 

Неофіційний консультативний орган з питань 

учнівства, що працює при Європейській Комісії 

та Європейському альянсі з питань учнівства.  

Мережа створена 2017 р. для моніторингу та 

врахування думки молоді, охопленої 

учнівством, під час обговорень та вирішення 

проблем функціонування системи ПОН. 

Мережа формується за рахунок нинішніх і 

колишніх учнів (слухачів, студентів) у системі 

професійної освіти та навчання, представників 

студентських структур і молодіжних 

профспілок. 

 

місць, зростання і конкурентоспроможності економіки, 

модернізації системи ПОН тощо. Реалізується за 10 

напрямами: 

1) Шляхи підвищення кваліфікації: нові можливості для 

дорослих; 

2) Європейська рамка кваліфікацій (European Qualifications 

Framework); 

3) Поєднання цифрових навичок і робочих місць (Digital 

Skills and Jobs Coalition); 

4) План секторальної взаємодії у сфері професійних 

навичок (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills); 

5) Європейський інструмент щодо профілю навичок для 

громадян третіх країн (EU Skills Profile Tool Kit for Third-

Country Nationals); 

6) Професійна освіта та навчання (Vocational education and 

training); 

7) Ключові компетенції (Key competences); 

8) Європейський паспорт (Europass); 

9) Відстеження працевлаштування випускників (Graduate 

Tracking); 

10) Аналіз та обмін найкращими практиками у сфері 
«мозкових потоків» (Analysing and sharing of best 

practice on brain flows). 

 Європейська рамка якості та ефективного учнівства 

(European Framework for Quality and Effective Apprenticeships) 

Схвалена в березні 2018 р. Рекомендацією Ради ЄС  

№ 2018/C153/01 з метою підвищення працездатності та 

особистісного розвитку молоді, охопленої учнівством. Рамка 

визначає 14 критеріїв стосовно умов праці та навчання, що 

сприяє підтримці зусиль країн – членів ЄС щодо 

реформування та модернізації національних систем 

учнівства. 

Для сприяння впровадженню цієї Рамки за рішенням 

Єврокомісії в листопаді 2018 р. почала діяти  

 Служба підтримки учнівства (Apprenticeship Support 

Services), яка функціонує за трьома напрямами: 
o обмін знаннями (бібліотека ресурсів; навчальні модулі в 

Інтернеті; надихаючі приклади); 

o мережі (Інтернет-мережі; зустрічі високого рівня, наради 

зацікавлених сторін, навчальні семінари); 

o бенчлінг (цільова підтримка та нарощування потенціалу; 

моделі передового досвіду; самооцінка та взаємонавчання; 

огляди прогресу дій). 

 Європейська система (освітніх) кредитів для 

професійної освіти та навчання (European Credit System for 

Vocational Education and Training – ECVET) 

Європейська кредитна система для професійної освіти та 

навчання – загальноєвропейський інструмент оцінювання, 

призначений для підтримки мобільності учнів, гнучкості 

навчальних програм для досягнення професійної 

кваліфікації, забезпечення прозорості, передачі, накопичення 

та визнання результатів навчання в системі ПОН.  

Система створена 2009 р. Європарламентом та Радою ЄС, її 

впровадження країнами ЄС є добровільним.  

 Програма «Гарантія для молоді» (Youth Guarantee) 

Зобов’язання всіх країн – членів ЄС щодо впровадження 

Програми «Гарантія для молоді» закріплено Рекомендацією 

Ради ЄС № 2013/C 120/01 від 22.04.2013 р. 

У рамках Програми уряди держав ЄС гарантують, що кожній 

молодій особі віком до 25 років протягом 4 місяців з дати 

здобуття формальної освіти або отримання статусу 

безробітного буде надана пропозиція щодо  

працевлаштування чи продовження навчання,  учнівства чи 

стажування. 
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 Європейський паспорт професійних навичок (European 

Skills Passport) 

– електронне портфоліо, яке дає вичерпну інформацію щодо 

навичок та кваліфікації громадян країн-членів чи країн – 

кандидатів ЄС. 

Європейський онлайн-паспорт професійних навичок включає 

низку документів, що засвідчують отримання освіти (атестат, 

диплом та додатки до них); знання мов (сертифікати); досвід 

працевлаштування; підвищення кваліфікації тощо.  

Починаючи з 2005 р. у цій системі вже створено 106 млн 

резюме, у т.ч. у 2017 р. – 21 млн. 

 Щорічний Європейський тиждень професійних 

навичок (Annual European Vocational Skills Week) 

Започаткована 2016 р. загальноєвропейська кампанія, 

спрямована на покращення іміджу ПОН у країнах Європи. 

Аналітично-консультаційне забезпечення 

 Європейський Центр розвитку 

професійного навчання (European Centre for the 

Development of Vocational Training – Cedefop) 

Заснований 1975 р. рішенням Ради ЄС 

№ 337/75. 

Діяльність Центру полягає у аналітично-

консультаційному забезпеченні Єврокомісії, 

держав– членів ЄС, соціальних партнерів у 

процесі формування (коригування) та 

впровадження загальноєвропейської політики у 

сфері професійної освіти та навчання. У 2014 р. 

штат Центру становив 125 працівників, а його 

річний бюджет – понад 18,3 млн євро. 

 Європейська фундація професійної 

підготовки (м. Турин) (European Training 

Foundation – ETF in Turin) 

Заснована 1994 р. з метою надання країнам – 

партнерам ЄС аналітично-консультаційної 

допомоги щодо модернізації національних 

систем професійної освіти та навчання, 

розвитку людського потенціалу. 

З 2010 р. відіграє провідну роль як аналітична 

структура у підтримці Туринського процесу. 

 Туринський процес (Torino Process) 

Ініційований Європейським фондом освіти у 2010 р. 

Реалізується для країн-членів, країн-претендентів та країн – 

партнерів ЄС. 

Мета Туринського процесу – аналіз професійної освіти у 

зазначених державах на основі зібраних статистичних даних 

(результати узагальнюються у вигляді щорічних 

національних і субнаціональних звітів), що дає змогу 

моніторити тенденції розвитку та реформи системи ПОН, 

розробляти прогнози, а також обмінюватися досвідом у сфері 

професійно-технічної освіти. 

 Реферативна рамка щодо Європейської системи 

забезпечення якості ПОН (European Quality Assurance 

Reference Framework – EQAVET) 

Довідковий інструмент, покликаний допомогти країнам ЄС 

просувати та контролювати постійне вдосконалення 

національних систем ПОН. Включає тематичні статистичні 

бази та аналітично-інструментальний набір із 10 індикаторів 

для моніторингу та забезпечення якості систем ПОН. 

Європейський рамковий довідник функціонально доповнює 

застосування Європейської рамки кваліфікацій та 

Європейської системи кредитів для професійної освіти та 

навчання. 

Фінансове забезпечення 

 Європейський соціальний фонд (European 

Social Fund) 

Створений 1957 р. з метою фінансової 

підтримки зайнятості та соціального 

згуртування в країнах – учасницях ЄС. 

Видатки Фонду на період 2014–2020 рр. на 

реалізацію проєктів у сфері освіти, 

професійного навчання, підвищення  

кваліфікації, а також навчання упродовж життя 

становлять 27 млрд євро. У тому числі 

інвестиції Фонду на підтримку та розвиток 

системи ПОН та її взаємодії з ринком праці – 

майже 15 млрд євро. 

 Європейський фонд освіти (European 

Training Foundation) 

Заснований рішенням Ради ЄС № 1360 у 

1990 р., активно діє з 1994 р. Місія фонду – 

надання країнам – партнерам ЄС, у т.ч. країнам 

трансформаційного типу зі Східної Європи, 

допомоги у реформуванні систем освіти, проф. 

навчанні та ринків праці. 

Річний бюджет Фонду становить приблизно 

20 млн євро.  

 Програма «Еразмус+» (Erasmus+ Programme) 

Є продовженням фінансованої ЄС Програми «Erasmus» 

(EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students), спрямованої на підтримку програм 

обміну для студентів, викладачів та науковців держав ЄС, що 

діяла у 1987–2013 рр. 

З 2014 р. діє Програма ЄС "Еразмус+", яка до 2020 р. має 

надати допомогу приблизно 4 млн її учасникам, у т.ч. майже 

650 тис. студентів закладів професійної підготовки та 

навчання. Щороку близько 130 тис. студентів та 20 тис. 

викладачів і науковців у системі ПОН отримують переваги 

від участі у Програмі. 

Бюджет Програми "Еразмус+" на період 2014–2020 рр. 

становить понад 14,7 млрд євро, у т.ч. майже 3 млрд євро 

призначено на реалізацію проєктів у системі ПОН. 

 Програма стратегічних партнерств «Еразмус+» 

(Erasmus+ Strategic Partnerships) 

Програма реалізується (з 2014 р.) як складова Програми 

"Еразмус+", допомагаючи освітнім установам, 

підприємствам, фірмам, органам державної влади та 

громадським організаціям, у т.ч. молодіжним, співпрацювати 

у сфері застосування інноваційних підходів до викладання та 

професійного навчання. 
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 Інші джерела фінансування, у тому числі на 

рівні держав – членів ЄС. 

Фінансування у рамках загальноєвропейської і 

національних систем соціального партнерства 

У рамках Програми щороку фінансуються майже 500 

проєктів у системі ПОН держав Європи. Щорічний  бюджет 

одного проєкту у складі цієї Програми не перевищує 155 тис. 

євро 

Джерело: Strategic Plan 2016-2020 – DG Education and Culture / European Commission. February 2016. 

75 р.;  Vocational education and training statistics. Statistics Explained / Eurostat. September 2018. 16 р.; 

EU policy in the field of vocational education and training / European Commission. 2019. URL: 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en; 

Investment in education and training: Trends and challenges; the role of EU policies and financing from the 

perspective of European and national social partners / ETUC-CEEP-EFEE-ETUCE Project. Hamburg and 

Rome, November 2017. 98 р.; Opinion on the Future of Vocational Education and Training Post 2020 / 

Advisory Committee on Vocational Training; European Commission. December 2018. 15 р.; ETF Torino 

Process Evaluation. Final Report. / European Training Foundation. March 2019. 73 р. 

Як демонструє табл. 3.3, на сьогодні роль «опорної конструкції» в 

організаційно-адміністративному забезпеченні системи ПОН та формуванні 

політики у галузі професійно-технічної освіти Євросоюзу відіграють такі 

інституції: 

– на рівні Ради ЄС: Рада з питань освіти, молоді, культури та спорту 

(Education, Youth, Culture and Sport Council); 

– на рівні Європейського Парламенту: Комітет з питань культури та 

освіти (European Parliament’s Committee on Culture and Education); 

– на рівні Європейської Комісії: Генеральний директорат з питань 

зайнятості, соціальних справ та залученості (European Commission's Directorate 

General for Employment, Social Affairs and Inclusion). 

Допомогу Єврокомісії у розробленні та впровадженні європейської 

політики щодо ПОН надає Консультативний комітет з питань професійного 

навчання (Advisory Committee on Vocational Training). Аналітично-

консультаційне забезпечення здійснює Європейський Центр розвитку 

професійного навчання (Cedefop), а основну фінансову підтримку – 

Європейський соціальний фонд (European Social Fund) та Європейський фонд 

освіти (European Training Foundation). За даними Єврокомісії, загальний обсяг 

фінансування системи ПОН ЄС із Європейських структурних та інвестиційних 

фондів у 2014–2020 рр. становив 35,5 млрд євро
80

.  

Сучасна політика ЄС у сфері професійно-технічної освіти здійснюється 

за допомогою широкого набору інструментів – як показує практика, досить 
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ефективних. За опублікованими Єврокомісією у 2018 р. даними, в Євросоюзі 

60% випускників системи ПОН знаходять свою першу довгострокову роботу 

вже протягом місяця після закінчення навчання, а 80% випускників – через 

півроку, при цьому 85% студентів професійно-технічних закладів задоволені 

набутими навичками
81
. Крім того, набуття професійно-технічної освіти 

передбачає конкурентоспроможну зарплату – молоді європейці з набутою 

професійною кваліфікацією заробляють на 25,1% більше, ніж особи, які 

мають лише початковий рівень загальної освіти, і на 16,5% більше, ніж особи 

із середнім рівнем кваліфікації загальної спрямованості. У деяких країнах ЄС 

зарплати людей із професійно-технічною та вищою освітою є 

порівнянними
82

.  

Ключовими інструментами з розвитку системи ПОН ЄС наразі 

виступають (табл. 3.3): Стратегічна рамка європейського співробітництва 

«Освіта та навчання 2020» (ухвалена 2009 р.); Порядок денний для Європи 

щодо нових навичок (2016 р.); Європейська рамка якості та ефективного 

учнівства (2018 р.); Програма «Гарантія для молоді» (2013 р.); Програма 

"Еразмус+" та доповнююча її Програма стратегічних партнерств «Еразмус+»  

(2014 р.). Ця стратегічно-програмна основа європейської політики у сфері 

професійної освіти та навчання знаходить відповідне відображення у політиці 

національних урядів країн – членів Євросоюзу, стимулюючи їх до досягнення 

встановлених критеріїв.  

Так, Стратегічним планом на 2016–2020 рр., ухваленим Генеральним 

директоратом з питань зайнятості, соціальних справ та залученості Єврокомісії 

стосовно розвитку системи ПОН, встановлено два критерії. За одним із них 

передбачено, що у 2020 р. усі 28 країн – членів ЄС застосовуватимуть 

Європейську систему (освітніх) кредитів для професійної освіти та навчання (у 

2013 р. її застосовували 10 країн-членів, у 2015 р. – уже 22). Інший критерій 
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передбачає, що у зазначений термін усі країни – учасниці ЄС реалізовуватимуть 

національні підходи виключно з опорою на Базову рамку щодо Європейської 

системи забезпечення якості ПОН (у 2013 р. у такий спосіб їх реалізували 23 

держави-учасниці, у 2015 р. – уже 26 держав) 
83

.   

Аналіз інституційної структури сучасної європейської системи ПОН 

показує, що у числі її характерних рис слід назвати комплексність, 

багатомірність, охоплення усіх сторін соціального діалогу, наявність цілісної 

стратегічно-програмної основи діяльності, що тісно корелює зі Стратегією 

зростання та зайнятості Євросоюзу «Європа – 2020». Окрім того, ця система 

має додаткову інституційну перевагу у вигляді тривимірної концептуальної 

основи функціонування та розвитку на перспективу. 

Концептуальні засади. Схематично узагальнена концептуальна основа 

функціонування системи професійної освіти та навчання ЄС може бути 

представлена за допомогою таких трьох профілів
84
: (а) педагогічний профіль; 

(б) профіль освітньої системи; (в) соціально-економічний / ринку праці профіль 

(рис. 3.2). 

На думку експертів Європейського центру розвитку професійного навчання, 

саме ці профілі європейської системи ПОН дозволяють її належним чином 

структурувати та комплексно характеризувати за допомогою відповідних 

кожному профілю індикаторів (рис. 3.2). Для цілей статистичного забезпечення 

низка кількісних індикаторів, що характеризують зазначені профілі, на 

постійній основі публікується Євростатом
85

.  

Наведена на рис. 3.2 схема дає найбільш загальне теоретичне уявлення 

про концептуальні засади функціонування системи ПОН Євросоюзу. На 

практиці єдиної стандартизованої для ЄС концепції побудови цієї системи не 

існує, а національні системи професійної освіти та навчання у державах-
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учасницях хоча й «вписуються» у зазначену теоретичну концептуальну рамку, 

все ж таки досить відрізняються – залежно від типу і рівня розвитку їхніх 

соціально-економічних систем, особливостей систем освіти, потреб внутрішніх 

ринків робочої сили тощо.  

 

Рис. 3.2. Узагальнена концептуальна рамка функціонування сучасної 

системи професійної освіти та навчання Євросоюзу 

Джерело: The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Vol. 1: Conceptions 

of vocational education and training: an analytical framework / European Centre for the Development of 

Vocational Training (Cedefop). 2017. 47 р. Р. 31. 
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домінуючими є чотири концептуальні моделі, згідно з якими система ПОН 

розглядається як
86

: 

1)  суміщена з навчанням на робочих місцях (дуальна) початкова 

професійна підготовка (характерно для Данії, Німеччини, Угорщини, Австрії та 

Словаччини, частково – для Ісландії та Великої Британії);  

2)  початкова професійна освіта, з виокремленням двох видів: 

- 2.1) професійно орієнтована середня (шкільна) освіта (характерно 

для Бельгії (регіон Фландрії), Болгарії, Іспанії, Мальти, Австрії, 

Румунії та Словенії, частково – для Чехії, Словаччини, Швеції, 

країн Прибалтики); 

- 2.2) орієнтована на різноманіття професій вища та післясередня 

освіта (характерно для Хорватії, Кіпру, Люксембургу, 

Нідерландів, Польщі та Португалії, частково – для Греції, Ірландії, 

Норвегії, Швеції); 

3)  система продовження навчання на робочих місцях (характерно для 

Ірландії, Великої Британії та Кіпру);  

4)  система навчання упродовж життя або її складова (характерно 

для Франції та Фінляндії, частково – для Ірландії, Греції, Хорватії, Італії, 

Люксембургу). 

Ситуація, за якої у одній країні ЄС поєднуються різні концептуальні 

моделі ПОН, найчастіше характеризує випадки, коли у різних регіонах або 

федеративних суб’єктах цієї країни домінують різні концепції професійної 

освіти та навчання. 

Структура та основні характеристики ПОН. У розрізі рівнів і 

тривалості навчання систему професійної освіти та навчання Євросоюзу 

структурно поділяють на два види: початкову та продовжену
87

. 
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Початкова професійна освіта та навчання (Initial vocational education 

and training – IVET) характеризує 2–4 освітній рівень за Міжнародною 

стандартною класифікацією освіти МСКО-2011 (середня та післясередня не 

вища освіта) і, як правило, набувається у загальноосвітніх школах і навчальних 

центрах чи шляхом учнівства на підприємствах і фірмах, – до початку трудової 

діяльності особи.  

За даними Євростату, у 2016 р. в Європейському Союзі початковою 

професійною освітою та навчанням було охоплено 3,3% учнів 2-го освітнього 

рівня МСКО-2011 (перший етап середньої освіти), 49,3% учнів 3-го освітнього 

рівня МСКО-2011 (другий етап середньої освіти) та 91,5% студентів 4-го 

освітнього рівня МСКО-2011 (післясередня не вища освіта)
88

. 

У 2017 р. у країнах Євросоюзу початкову професійну освіту здобували 

понад 10,2 млн, або 48% загальної чисельності старшокласників (учнів у віці 

14–16 років, які навчаються на 3-му освітньому рівні МСКО-2011). При цьому 

найбільша частка старшокласників, які здобувають початкову професійну 

освіту, зафіксована в Чехії та Фінляндії (по 72%), Словенії (71%), Хорватії 

(70%), Австрії та Словаччині (по 69%) і Нідерландах (68%). Найменша частка – 

в Ірландії (10%), на Кіпрі (17%), в Угорщині (23%), Литві та Мальті (по 27%), а 

також Греції (29%)
89

. 

Продовжена професійна освіта та навчання (Continuing vocational 

education and training – CVET) здобувається після отримання початкової 

професійної освіти або ж після початку трудової діяльності (виходу на ринок 

праці). Цей вид професійної освіти спрямований на оновлення професійних 

знань, допомогу у набутті нових професійно-освітніх навичок, перекваліфікації, 

професійному розвитку людини. CVET переважно – це неформальна освіта чи 

навчання, що базується на таких формах освіти, як освітні курси та суміщене з 
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роботою навчання, і фінансується переважно самими підприємствами та 

фірмами. 

Дані Євростату свідчать, що у 2015 р. у Євросоюзі продовжену 

професійну освіту та навчання для своїх працівників забезпечували 72,6% 

підприємств зі штатом понад 10 осіб. Це значний прогрес порівняно з 

аналогічними показниками 2005 р. (59,7%) та 2010 р. (65,7%). Проте ці 

індикатори варіюються серед країн – членів ЄС. Так, у 2015 р. найбільша частка 

підприємств, які проводили продовжену професійну освіту та навчання, 

спостерігалася у Латвії (99,9%), а найменша – у Греції (21,7%). 

Освітні курси – як внутрішньої, так і зовнішньої локації, – є переважною 

формою продовженої професійної освіти та навчання для європейських 

підприємств і фірм (у 2015 р. витрати підприємств Євросоюзу на освітні курси 

становили в середньому 1,7% загальних витрат на оплату праці). Окрім того, 

надаються й інші форми CVET, такі як планове кероване навчання на робочому 

місці, ротації робочих місць, обміни або відрядження працівників, проведення 

конференцій і семінарів, участь у тренінгах чи групах підвищення кваліфікації, 

самостійне навчання тощо.  

За оцінкою Євростату, у 2015 р. 61,2% підприємств держав ЄС-28 

практикували продовжену професійну освіту та навчання працівників, 

щонайменше пропонуючи їм освітні курси, а 59,9% підприємств, – 

щонайменше пропонуючи їм перелічені вище інші форми продовженої 

професійної освіти. Найбільша частка підприємств, які пропонували своїм 

працівникам освітні курси, характерна для Чехії, Іспанії, Австрії та Швеції 

(понад 80%), а найменша – для Румунії та Греції (менше 25%)
90

.  

Як зазначалося вище, пріоритетною та найбільш успішною освітньою 

стратегією у сучасній системі професійної освіти та навчання ЄС є стратегія 

«навчання на робочому місці» (work-based learning). Вона може включати такі 

форми навчання, як учнівство, інтернатура, стажування, наставництво, 

симуляцію виробничої діяльності та інші форми, обумовлені можливостями 
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бізнесу та некомерційного сектора. Залежно від рівня освіти, що набувається, 

зазначена стратегія містить дві компоненти
91

: 

o  навчання на робочому місці – практикується у закладах середньої 

та професійної освіти (відповідає 1–5 рівню Європейської рамки 

кваліфікацій – EQF);  

o  суміщене з роботою навчання – практикується у закладах вищої 

освіти (відповідає 6–8 рівню Європейської рамки кваліфікацій).  

В останні роки найпоширенішою в ЄС формою навчання на робочому місці 

є учнівство (Apprenticeships) – систематичне і тривале навчання учня, яке 

відбувається почергово в освітньому закладі чи навчальному центрі та на 

робочому місці підприємства чи фірми. У процесі учнівства учень пов’язаний із 

роботодавцем договором і отримує винагороду (заробітну плату чи грошову 

допомогу), тоді як роботодавець бере на себе відповідальність за охоплення учня 

навчанням, яке має на меті набуття ним певної професії
92
. На сьогодні  ключовими 

компетенціями учнів є цифрові навички, знання мов та підприємництво.  

Для збільшення потенціалу та соціально-економічної віддачі учнівства в 

системі професійно-технічної освіти ЄС, у 2013 р. було створено Європейський 

альянс з питань учнівства – багатосторонню консультаційно-дискусійну 

платформу у рамках підтримки розширеного соціального діалогу понад 230 

учасників з країн Європи. За даними Єврокомісії, з моменту створення і станом 

на 2018 р. зацікавленими учасниками Європейського альянсу з питань 

учнівства було укладено понад 860 тис. договорів учнівства
93
, що дало 

позитивний ефект для сфери зайнятості ЄС.   

Для подальшої розбудови системи учнівства в країнах Євросоюзу, Радою ЄС 

у березні 2018 р. ухвалена Рекомендація щодо Європейської рамки якісного та 
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ефективного учнівства (European Framework for Quality and Effective 

Apprenticeships). Цим документом визначено 14 головних критеріїв щодо умов, 

прозорості, педагогічної ефективності навчання, а також умов, соціальної 

підтримки, кар’єрних перспектив, безпеки трудової діяльності у процесі учнівства. 

Встановлено, що для побудови високоякісної та ефективної системи учнівства 

країни ЄС повинні орієнтуватися на досягнення таких ключових критеріїв
94

:  

 наявність укладеної письмової угоди, в якій на чіткій і послідовній 

нормативній базі визначаються права та обов’язки учня, роботодавця 

та, за умови доцільності, закладу професійно-технічної освіти;  

 чітке визначення результатів, за якими визнається кваліфікація учня; 

 обов’язковість виплати учням заробітної плати або компенсації за 

їхню працю іншим способом; 

 гарантування учням права на соціальний захист;  

 профорієнтація, наставництво та підтримка повинні надаватися учням як 

до, так і під час учнівства, щоб забезпечити успішний кінцевий результат; 

 викладачам, майстрам виробничого навчання і наставникам, особливо 

на мікро-, малих та середніх підприємствах, повинна надаватися 

педагогічна підтримка. 

Окрім того, в сучасних умовах побудова державами ЄС високоефективної 

системи учнівства неможлива без відповідного урахування впливів глобальних 

трендів і ключових чинників розвитку. На цьому наголошувалося на 

міжнародному симпозіумі «Наступні кроки для учнівства», проведеному у 

жовтні 2019 р. під егідою ОЕСР і Європейського центру розвитку професійного 

навчання. Учасники симпозіуму оцінювали майбутнє інституту учнівства – 

невід’ємної компоненти сучасної системи професійно-технічної освіти – з 

огляду на вплив таких чинників, як демографічні та соціально-економічні 

зміни, поширення нових технологій, цифровізація суспільства, поява нових 
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форм організації праці, а також нових підходів в освіті та навчанні
95
. На думку 

експертів, під дією перелічених чинників найбільш бажаним у майбутньому 

сценарієм для Євросоюзу є формування «плюралістичної моделі» ПОН 

(Pluralistic VET), яка, зокрема, передбачає розуміння ПОН як «професійно-

орієнтованого навчання» у різних суспільних контекстах, формує тісніші 

зв’язки з ринком праці, урівнює статус і дає прагматичне поєднання в учнівстві 

«шкільного» та «виробничого» навчання, сприяє індивідуалізованому підходу 

до учнів тощо
96

.   

Політика ЄС з розвитку ПОН і її поточні орієнтири. В останні два 

десятиліття в освітньому просторі Європейського Союзу відбулося помітне 

посилення ролі професійної освіти та навчання, а також її значення і впливу на 

стан ринків праці та сфери зайнятості, особливо молодіжної. Цьому головно 

сприяла ефективна політика ЄС з розвитку системи ПОН, що характеризується 

виваженістю, поступальністю та міцним інституційним каркасом з низки 

стратегічно-програмних ініціатив і нормативно-правових інструментів.   

Основними віхами цієї політики стали: Копенгагенська декларація  

(2002 р.), що дала старт Копенгагенському процесу, що об’єднує країни-

учасниці та країни – партнери Євросоюзу у співпраці у сфері професійної 

освіти та навчання в Європі; Маастрихтське комюніке (2004 р.), Хельсінкське 

комюніке (2006 р.) і Бордоське комюніке (2008 р.), які на основі Стратегічної 

рамки європейського співробітництва «Освіта і професійна підготовка 2020» 

актуалізували пріоритети дій у ході Копенгагенського процесу; Брюгське 

комюніке (2010 р.), яким узгоджено довгострокове бачення розвитку ПОН ЄС і 

комплекс короткострокових заходів; Ризькі висновки (2015 р.), що означили 

середньострокові пріоритети дій; Порядок денний для Європи щодо нових 
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навичок (2016 р.), яким закріплено низку стратегічно важливих для розвитку 

ПОН ініціатив (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Ключові ініціативи та нормативно-правові інструменти сучасної 

політики Євросоюзу у сфері професійної освіти та навчання 

 

Дата  Ініціатива, інструмент Характеристика ініціативи, інструменту 

2002, 

листо-

пад 

Декларація Європейських 

міністрів професійної освіти 

та навчання і Європейської 

Комісії, що зібралися в 

м. Копенгагені 29 і 30 

листопада 2002 р. щодо 

посилення європейського 

співробітництва у галузі 

професійної освіти та 

навчання ("Копенгагенська 

декларація"). 

(Копенгагенський процес) 

Мета: підвищення якості та привабливості професійної освіти, 

розвиток мобільності студентів і випускників. 

Ключові завдання: 

 формування єдиного освітнього простору в Європі; 

 підвищення прозорості кваліфікацій; 

 формування системи перенесення залікових одиниць; 

 розвиток галузевих компетенцій і кваліфікацій; 

 розроблення загальних критеріїв і систем забезпечення якості 

професійної освіти; 

 розвиток систем професійної орієнтації і консультування; 

 визнання неформального та спонтанного навчання; 

 підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого 
навчання. 

2004, 

грудень 

Маастрихтське комюніке 

щодо майбутніх пріоритетів 

посиленого європейського 

співробітництва у сфері 

професійної освіти та 

навчанні (Огляд реалізації  

Копенгагенської декларації 

від 30 листопада 2002 р.) 

(Маастрихтське комюніке) 

Встановлено пріоритети подальшого розвитку систем 

професійної освіти та навчання в Євросоюзі: 

 національний рівень: посилення вкладу систем ПОН  та 

пов’язаних з ними установ, підприємств і соціальних партнерів у 

досягнення Лісабонських цілей; 

 рівень ЄС: підвищення рівня прозорості, якості та взаємної 

довіри для сприяння побудові конкурентного  загально-

європейського ринку праці. 

2006, 

грудень 

Комюніке Європейських 

міністрів професійної освіти 

та навчання, Європейських 

соціальних партнерів та 

Європейської Комісії, що 

зібралися в м. Хельсінкі 

5 грудня 2006 р. для розгляду 

пріоритетів і стратегій 

Копенгагенського процесу 

(Хельсінкське комюніке) 

На основі перегляду пріоритетів і стратегій Копенгагенського 

процесу встановлено нові пріоритети щодо посилення 

європейського співробітництва у сфері професійної освіти та 

навчання. Зокрема, за напрямами:  

 реалізація політики щодо підвищення привабливості та 

якості ПОН;  

 розроблення та впровадження дієвих інструментів ПОН; 

 розвиток системи  взаємного навчання; залучення до 

розвитку системи ПОН усіх зацікавлених сторін. 

2008, 

листо-

пад 

Комюніке Європейських 

міністрів професійної освіти 

та навчання, Європейських 

соціальних партнерів та 

Європейської Комісії, що 

зібралися в м. Бордо 

26 листопада 2008 р. для 

розгляду пріоритетів і 

стратегій Копенгагенського 

процесу 

(Бордоське комюніке) 

Запропоновані 4 пріоритетні напрями для майбутніх дій: 

1) впровадження інструментів і схем сприяння співпраці у галузі 
професійної освіти та навчання на національному та 

загальноєвропейському рівні; 

2) підвищення якості та привабливості систем професійної 
освіти та навчання; 

3) поліпшення зв’язків між ПОН та ринком праці; 

4) посилення механізмів європейського співробітництва у сфері 
ПОН 

2010, 

червень 

 

Повідомлення Європейської 

Комісії для Європарламенту, 

Ради ЄС, Європейського 

Встановлено орієнтири поглиблення співробітництва:  

 перетворення початкової професійної освіти та навчання на  
привабливий варіант навчання з високою відповідністю потребам 
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економічно-соціального 

комітету та Комітету регіонів 

«Новий імпульс для 

європейського 

співробітництва у сфері 

професійної освіти та 

навчання для підтримки 

Стратегії «Європа 2020» 

 

ринку праці та побудовою шляху до вищої освіти; 

 забезпечення легкого доступу до продовженої професійної освіти 
та навчання для людей у різних життєвих ситуаціях, що 

сприятиме розвитку їхніх навичок і зміні кар'єри; 

 створення гнучких освітніх систем, що засновані на визнанні 
результатів навчання, включаючи дипломи, та підтримують 

індивідуальні шляхи навчання; 

 сприяння транскордонній мобільності учнів, студентів, педагогів 
як невід’ємній складовій практики ПОН 

2010, 

грудень 

Комюніке Європейських 

міністрів професійної освіти 

та навчання, Європейських 

соціальних партнерів і  

Європейської Комісії, що 

зібралися в м. Брюгге 

7 грудня 2010 р. для 

перегляду стратегічних 

підходів і пріоритетів 

Копенгагенського процесу на 

2011-2020 роки 

(Брюгське комюніке) 

Мета: підвищення якості та доступності ПОН в ЄС, посилення її 

відповідності потребам ринку праці.  

Встановлено внутрішні пріоритети системи ПОН: поширення 

передового досвіду та забезпечення інклюзивності. 

Відповідно до цілей Стратегії «Європа-2020» переглянуто 

стратегічні підходи і пріоритети Копенгагенського процесу та 

узгоджено довгострокову стратегію розвитку системи 

професійної освіти та навчання в ЄС на період 2011–2020 рр. 

Запропоновано комплекс короткострокових заходів на період 

2011–2014 рр. щодо проведення країнами – членами ЄС реформ у 

системі професійної освіти та навчання 

2012, 

листо-

пад 

Повідомлення Європейської 

Комісії для Європарламенту, 

Ради ЄС, Європейського 

економічно-соціального 

комітету та Комітету регіонів 

«Переосмислення освіти: 

інвестування у професійні 

навички з метою забезпечення 

кращих соціально-

економічних результатів» 

Запропоновано підхід переосмислення освітньої політики ЄС у 

контексті пріоритетності розвитку систем ПОН і формування 

професійних навичок ХХІ століття. Встановлено пріоритети 

європейської політики у сфері професійної освіти та навчання: 

1. на національному рівні, в т.ч.: 

o підвищити ефективність учнівських груп з високим ризиком 

раннього залишення школи та низькими базовими навичками; 

o посилити надання навичок, що підвищують шанси 

працевлаштування, таких як підприємницька ініціатива, 

цифрові навички та знання іноземних мов; 

o зменшити кількість працівників з низькою кваліфікацією; 

o розширити використання ІКТ-підтримки та доступу до 

високоякісних систем відкритих освітніх ресурсів; 

          • на рівні ЄС, у т.ч.: 

o прискорити створення Європейського альянсу з питань 

учнівства та Європейського простору професійних навичок і 

кваліфікацій. 

2013, 

червень 

 

Рекомендації Європейської 

Комісії щодо формування 

державної політики 

«Навчання, поєднане з 

роботою, в Європі. Вказівки 

щодо практики та політики» 

 

Документ складено в контексті Брюгського комюніке як 

інструмент для політиків і практиків, які працюють над 

модернізацією і реформуванням систем ПОН.  

Визначено три ключові компоненти успішного навчання, 

поєднаного з роботою: 1) ефективна система управління; 2) якість 

професійної підготовки за встановленими стандартами; 3) 

партнерські стосунки освітніх організацій і роботодавців та інших 

зацікавлених сторін. 

Ідентифіковано три базові моделі навчання, поєднаного з 

роботою: «Навчання без відриву від виробництва (дуальне 

навчання)»;  «Навчальні періоди на робочому місці в компаніях»; 

«Інтеграція навчання, поєднаного з роботою, в освітні програми 

ВНЗ і коледжів». 

2015, 

червень 

Ризькі висновки 2015 року 

щодо нового комплексу 

середньострокових заходів у 

сфері професійної освіти та 

навчання  на період 2015–

2020 рр. як результат огляду 

реалізації короткотермінових 

заходів, визначених 

Брюгським комюніке 2010 

У контексті Стратегічної рамки європейського співробітництва  

«Освіта і професійна підготовка 2020» та на основі аналізу 

реалізованих у 2011–2014 рр. на виконання Брюгського комюніке 

заходів, встановлено нові пріоритети та завдання, зокрема, щодо: 

o розвитку всіх форм навчання на робочому місці, з особливим 

акцентом на професійному навчанні без відриву від 

виробництва; 

o розвитку механізмів забезпечення якості професійної освіти та 
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року 

(Ризькі висновки) 

 

 

навчання відповідно до рекомендацій EQAVET; 

o розширення доступу до професійної освіти та навчання через 

більш гнучкі і відкриті системи ПОН, зокрема, шляхом 

проведення валідації неформального та спонтанного навчання; 

o зміцнення ключових компетенцій в освітніх програмах 

професійної освіти і забезпечення більш ефективної 

можливості для придбання або розвитку цих компетенцій 

завдяки початковій (IVET) і продовженій (CVET) формам 

професійно-технічної освіти; 

o впровадження системних підходів і можливостей для 

професійного розвитку викладачів системи ПОН як в освітніх 

установах, так і у роботодавців. 

2016, 

червень 

Порядок денний для Європи 

щодо нових навичок 

Сформульовано 10 пріоритетів напрямів дій європейської 

політики, у т.ч. щодо вирішального значення професійних навичок 

для економіки та зайнятості, модернізації системи ПОН, розвитку 

ключових навичок і компетенцій, необхідних у епоху цифровізації 

суспільства тощо. 

2017, 

листо-

пад 

Європейська опора 

соціальних прав  

(умовна «Соціальна 

Конституція ЄС»)  

Європейська опора соціальних прав є зводом ключових правил і 

принципів соціального розвитку ЄС, у т.ч. у сфері освіти, 

зайнятості, соціально-трудових відносин. 

У главі 1 «Рівні можливості та доступ до ринку праці» визначено 

таку норму: «Кожна людина має право на якісну та інклюзивну 

освіту, професійну підготовку і навчання протягом усього життя, з 

тим щоб підтримувати і набувати навичок, які дозволяють їй 

повною мірою брати участь в житті суспільства та успішно 

управляти перехідними процесами на ринку праці». 

Джерело: European cooperation in VET: one process, many stops. Developments in vocational education 

and training policy 2015-17 / European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). 2018. 

147 р. Р. 16–21; Дорожкин Е., Копнов В. Методология, теория, зарубежные практики и перспективы 

реализации в России подхода «Work-Based Learning» (обучение, совмещенное с работой). 

Презентация проекта РГППУ «European Policy and Practice of Work-based Learning in Vocational 

Education and Training». Екатеринбург: Российский гос. профессионально-педагогический 

университет (РГППУ), 2018. URL: http://en.rsvpu.ru/erasmus/wbl/; Професійні навчальні заклади в 

країнах Європейського Союзу : практ. посіб. / Л.П. Пуховська, О.В. Бородієнко, С.О. Леу, 

О.В. Мельник, М.М. Шимановський, Ю.І. Кравець; за заг. ред. В.О. Радкевич. Київ: ІПТО НАПН 

України, 2017. 219 с. C. 10–19. 

Важливим елементом виконання та оцінки результатів наведених вище 

ключових ініціатив є встановлення кількісних і якісних орієнтирів європейської 

політики у сфері ПОН, а також системи їх моніторингу. Поточні кількісні 

орієнтири цієї політики (рис. 3.3) розглядаються як цільові середні показники 

ЄС на 2020 р., вони не є обов’язковими на національному рівні, але саме з їх 

урахуванням держави-учасниці встановлюють власні національні цілі у сфері 

ПОН на період до 2020 р. Кількісні орієнтири визначені на основі відповідних 

показників, окреслених Стратегічною рамкою європейського співробітництва 

«Освіта і професійна підготовка 2020» (2009 р.), а також іншими нормативними 

актами Євросоюзу, зокрема, Висновками Ради ЄС щодо орієнтирів освітньої 

http://en.rsvpu.ru/erasmus/wbl/
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мобільності (2011 р.) та щодо працевлаштування випускників закладів освіти та 

навчання країн Європейського Союзу (2012 р.)
97

.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Схема сучасних орієнтирів політики ЄС  

у сфері професійної освіти та навчання 

Джерело: On the way to 2020: data for vocational education and training policies. Country statistical 

overviews – 2016 update / European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). 2017. 

170 р. Р. 5–7. 

 

Незважаючи на поступове наближення до встановлених орієнтирів (рис. 

3.3) і відносну ефективність європейської політики у сфері професійної освіти 

та навчання, в останні роки її реалізація ускладнюється тим, що під впливом 

значущих екзогенних впливів, у тому числі низки глобальних трендів 

                                                           

97
 On the way to 2020: data for vocational education and training policies. Country statistical overviews – 

2016 update / European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). 2017. 170 р. Р. 5. 

ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ 

у сфері професійної освіти та навчання 

КІЛЬКІСНІ: 

 частка дорослих, які навчаються протягом 
усього життя, – щонайменше 15%; 

 частка 15-річних дітей з низькими оцінками з 
читання, математики та природничих наук –
менше 15%; 

 частка дітей віком від 4-х років і старших, 
охоплені програмами навчання раннього 
розвитку, – щонайменше 95%; 

 частка дорослих у віці 30–34 років, які отримали 
вищу освіту, – не менше 40%; 

 частка дітей, які залишили школу, не 
завершивши навчання, – менше 10%; 

 частка працевлаштованих випускників (у віці 
20–34 роки), які отримали освіту чи пройшли 
проф. навчання не пізніше ніж за три роки до 
базового року, – щонайменше 82%; 

 частка випускників з вищою освітою з періодом 
відповідного навчання або підготовки 
(включаючи навчання на робочих місцях) за 
кордоном, – щонайменше 20%; 

 частка осіб у віці 18–34 роки, охоплених 
початковою професійною освітою та навчанням 
(ІVET), які обов’язково повинні пройти 
відповідний період професійного навчання чи 
підготовки (включаючи навчання на робочих 
місцях), – щонайменше 6%. 

ЯКІСНІ: 

  зробити початкову професійну освіту (ІVET) 
привабливим варіантом навчання з високою 
відповідністю потребам ринку праці та 
шляхом до вищої освіти; 

 полегшити доступ до продовженої 
професійної освіти (СVET) для людей у 
різних життєвих ситуаціях, що сприятиме 
розвитку їхніх проф. навичок та зміні 
кар’єри; 

 розширити доступ до системи ПОН, 
перетворивши її на більш інклюзивну; 

 впровадити гнучкі системи, що засновані на 
визнанні результатів професійного 
навчання та підтримують індивідуалізовані 
шляхи навчання; 

 забезпечити транскордонну мобільність 
учнів і викладачів системи ПОН; 

 забезпечити розвиток професійних навичок; 

 сприяти посиленню ключових компетенцій, у 
т.ч. вивченню мов і підприємництву; 

 розвивати систему навчання на робочих 
місцях; 

 поліпшувати якість ПОН, включаючи 
підвищення кваліфікації вчителів, майстрів 
виробничого навчання та наставників; 

 заохочувати технологічні інновації  
інвестиції у розвиток ПОН. 
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демографічного та технологічного розвитку, змінюється роль і характер самої 

системи ПОН. Вивченню природи і проблем таких змін було присвячено 

спеціальне дослідження, проведене в 2015–2018 рр. фахівцями Європейського 

Центру розвитку професійного навчання
98

.  

Результати дослідження дозволили з’ясувати найбільш характерні 

тенденції у сучасній динаміці професійної освіти та навчання країн Європи, які 

формують її  майбутній розвиток і окреслюють контури потенційних 

трансформацій
99

: 

– нормативні положення щодо професійно-технічної освіти на 

національному рівні стають дедалі більш різноманітними. Країни, де в системі 

ПОН домінує «шкільний» компонент навчання, поширюють практики 

учнівства, посилюючи «виробничий» компонент ПОН, і навпаки. Елементи 

навчання на робочому місці мають високий пріоритет і наочність у всіх формах 

професійно-технічної освіти. Все більшого значення набуває професійно 

орієнтована вища освіта. 

– країни зменшують кількість кваліфікацій, які офіційно присуджуються 

за результатами ПОН, водночас розширюючи сфери охоплення, які 

забезпечують ці кваліфікації. Такий підхід демонструє посилення акценту в 

освітньому процесі на соціальних і трансверсальних (тобто основоположних і 

універсальних в реаліях ХХІ ст. компетенціях і навичках, таких як критичне та 

інноваційне мислення, підприємництво, цифрова та медіаобізнаність, робота в 

команді, комунікабельність, самодисципліна, цілеспрямованість, громадянська 

участь, толерантність тощо, які сприяють успішній інтеграції до ринку праці 

та загальній соціалізації
100

) навичках та компетенціях учнів і студентів. 

                                                           

98
 Changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe. Vol. 1–7 / European 

Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). 2019. URL: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-vocational-

education-and-training-vet-europe 
99

 Opinion on the Future of Vocational Education and Training Post 2020 / Advisory Committee on 

Vocational Training; European Commission. December 2018. 15 р. Р. 13. 
100

 Горбунова Л.С. Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та 

імплементація. Філософія освіти / Philosophy of Education. 2016. № 2(19). С. 97–117. С. 112. 
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– відбувається переорієнтація системи ПОН на результати навчання та 

отримані компетенції, що сприяє формуванню індивідуалізованих, тобто більш 

орієнтованих на учнів і студентів підходів. 

– посилюється гнучкість у часі та місці професійно орієнтованого 

навчання, що водночас із поширенням практик зарахування результатів 

попереднього навчання розширює доступ до професійної освіти та навчання 

для більш широких верств молоді та дорослих. 

– актуалізується потреба у періодичному – у міру ускладнення систем 

інтелектуальних навичок – перегляді та поновленні навичок, а також більш 

ефективному їх застосуванні на робочих місцях. 

Охарактеризовані тенденції чітко демонструють, що сучасна система 

професійної освіти та навчання Європейського Союзу є досить дієвою та 

мобільною, але в контексті посилення відповідності потребам ринку праці, 

структурним трансформаціям економіки, цифровізації суспільства потребує 

модернізації та відповідного реформування, що у кінцевому підсумку 

сприятиме посиленню її ефективності та віддачі у соціетальній тріаді «освіта – 

зайнятість – соціальна інтеграція». 

Процеси модернізації системи професійної освіти та навчання в ЄС у 

контексті викликів глобалізації та цифровізації. Розвиток європейської 

системи професійно-технічної освіти тісно пов’язаний як з демографічними та 

міграційними тенденціями, так і зі станом ринку праці, молодіжної зайнятості, 

інноваційно-технологічних змін у виробництві, соціальної інклюзії. 

Таким чином, функціонування системи ПОН Євросоюзу прямим і 

опосередкованим чином зазнає впливу глобальних трендів, насамперед 

цифровізації. Експерти зазначають, що сучасні технологічні розробки є 

масштабною рушійною силою в європейському суспільстві, у зв’язку з чим 

загострюється питання пристосування до швидких технологічних змін і 

віднаходження адекватного місця професійно-технічної освіти у цифровому 

майбутньому ЄС, зокрема, пов’язаному з автоматизацією, робототехнікою, 

штучним інтелектом, 3D-друком, Інтернетом речей тощо. При цьому адекватне 

реагування на хід сучасної (цифрової) технологічної революції вимагає від 
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системи ПОН розвитку в учнів і студентів навичок і ключових компетенцій 

ХХІ ст. – умовно кажучи, виробничо-технологічна парадигма «Індустрія 4.0» 

породжує відповідну освітню парадигму «Навички 4.0»
101

.  

Найбільш значущого впливу процесів цифровізації економіки та 

суспільства зазнають вимоги до професійно-освітнього рівня та кваліфікації 

працівників – їх посилення обумовлює неухильне зростання попиту на 

висококваліфіковану робочу силу в ЄС. Так, за прогнозними даними 

Європейського центру розвитку професійної підготовки, в Євросоюзі частка 

робочої сили з низькою кваліфікацією скоротиться з 21,5% у 2015 р. до 13,8% у 

2025 р., тоді як частка висококваліфікованих працівників відповідно зросте з 

31,2% до 38,2%
102

. 

Рівень кваліфікації є надзвичайно важливим фактором впливу на стан 

зайнятості тих чи інших груп населення країн Євросоюзу, зокрема молоді та 

осіб передпенсійного віку. У 2017 р. статус осіб, які не охоплені освітою, 

працевлаштуванням чи навчанням (NEET), мали 15,7% низькокваліфікованих 

молодих європейців у віці 15–29 років, порівняно з 9,6% їхніх краще освічених 

однолітків. Того ж року рівень безробіття в ЄС-28 серед низькокваліфікованих 

дорослих працездатного віку (від 25 до 64 років), оцінений за методологією 

МОП, становив 13,9%, тоді як рівень їхніх висококваліфікованих однолітків – 

усього 4,2%
103

. 

Вочевидь цифровізація має розглядатися як серйозний виклик для 

сучасного розвитку європейської системи професійної освіти та навчання, 

посилюючи вимоги до навичок, компетенцій, кваліфікації майбутніх і нинішніх 

учасників ринку праці та впливаючи на їхній соціальний статус, трудові 

доходи, громадянську активність та соціальну залученість загалом. Практика 

Євросоюзу показує, що найбільш дієвою відповіддю на такі виклики є 
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підтримка системи навчання впродовж життя та трудової кар’єри працівників, 

усебічне сприяння постійному підвищенню їхньої професійної кваліфікації чи, 

за потреби, перекваліфікації (особливо це стосується таких соціально уразливих 

груп, як мігранти, біженці, низькокваліфіковані спеціалісти і безробітні, 

економічно неактивне населення, включаючи жінок), а також моніторинг і 

профілактика потрапляння молоді до груп соціального ризику, зокрема тих які 

не охоплені освітою, працевлаштуванням чи навчанням. Наприклад: 

 у Німеччині діють спеціальні агенції з працевлаштування молоді – 

служби, які допомагають молоді з переходом «школа – трудова діяльність». 

Вони пропонують широкий спектр послуг (професійне орієнтування та 

консультування, можливості освіти, навчання та працевлаштування, рівень 

заробітних плат тощо) за моделлю єдиного вікна (все в одному місці). 

Особливий акцент – на профілактичних заходах, таких як інформування молоді, 

яка ще навчається у школі, щоб переконатися, що випускники шкіл добре 

підготовлені до перших кроків на ринку праці. Агенції з працевлаштування 

молоді надають послуги німцям і мігрантам, не старшим за 25 років, і тісно 

співпрацюють з роботодавцями, службами з питань молоді та міграції, судами 

ювенальної юстиції; 

 у Франції в 2014 р. регіональне відділення французької організації 

«Прованс – Лазурний берег» у рамках для постійного навчання персоналу 

лікарень системи ANFH провело аудит кваліфікації працівників у громадських 

будинках соціального догляду та будинках опіки. В ході аудиту було охоплено 

28 професій із низькими вимогами до кваліфікації, починаючи від 

прибиральників до доглядачів, а увагу зосереджено на наявності та рівні 

основних навичок: знанні французької мови, вмінні писати та лічити. Після 

аудиту кожному працівникові було запропоновано шлях до підвищення 

кваліфікації за двома доступними варіантами – вдосконалення базових навичок 

або професійне навчання, що в обов’язковому порядку передбачало 

проходження учасниками кваліфікаційного аудиту сертифікації/кваліфікації з 

підтвердженням їхніх навичок; 
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 у Данії починаючи з 2015 р. усі особи, старші за 25 років, які 

планують повернутися до системи професійної освіти та навчання, щоб 

завершити здобуття освіти, повинні пройти оцінку кваліфікації. Така ж 

пропозиція робиться і особам, молодшим за 25 років, якщо вони не приходять 

прямо зі школи. Оцінювання проводиться для виявлення наявних навичок і 

знань кандидатів, а за його результатами розробляється індивідуальний план 

навчання, який містить спеціальні навчальні програми, щоб уникнути їх 

дублювання (не набувати повторно знань, отриманих до залишення закладу 

ПОН). Оцінка наявних навичок безкоштовна, і, залежно від рівня освіти та 

досвіду кандидатів, триває від півдня до 10 днів; 

 у Бельгії – у франкомовному регіоні країни – діє надзвичайно 

гнучка система сертифікації навчальних одиниць, яка дає змогу учням ПТО 

поступово здобувати кваліфікацію. Цей підхід передбачає, що студенти 

найкраще навчаються в індивідуальному темпі та що деяким, особливо тим, хто 

має слабкі базові навички, може знадобитися на навчання більше часу, ніж 

іншим. Кваліфікація, пов’язана із проходженням курсу професійно-технічної 

освіти, присуджується, коли учень чи студент досяг усіх необхідних результатів 

навчання, а не тоді, коли курс чи час навчання закінчився
104

. 

На поточний момент в Європейському Союзі триває серйозне суспільне 

обговорення – із залученням усіх соціальних партнерів, а також профільних 

громадських організацій – щодо бачення перспектив і засад розвитку системи 

професійної освіти та навчання на період до 2030 р. і далі. У ході цієї дискусії 

різні європейські та міжнародні інституції представляють та обстоюють власні 

пропозиції та прогнози, намагаючись довести доцільність їх урахування при 

розробленні політики ЄС чи національних урядів в освітній сфері та сфері 

зайнятості.  

Так, діючий при Єврокомісії Консультативний комітет з питань 

професійного навчання (Advisory Committee on Vocational Training) наприкінці 
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2018 р. представив власне бачення майбутнього професійної освіти та навчання 

ЄС, згідно з яким європейські системи ПОН до 2030 р. повинні бути здатними 

«забезпечити відмінну та всеосяжну освіту та навчання упродовж життя», 

сприяти економічній і соціальній згуртованості, підтримувати 

конкурентоспроможність та зростання  європейської економіки, її розумний, 

інклюзивний та сталий розвиток, а також сприяти просуванню демократії та 

європейських цінностей, таким чином допомагаючи громадянам повністю 

розкривати їхній особистісний потенціал шляхом навчання упродовж життя. В 

окресленій перспективі системи ПОН Європейського Союзу відповідатимуть 

трьом основним характеристикам
105

: 

1)  сприятимуть набуттю навичок, компетенцій та кваліфікацій, які 

забезпечують працевлаштування, адаптованість, особистісний розвиток 

та активну громадянську позицію людей; 

2)  забезпечуватимуть доступне, привабливе, цінне та інноваційно 

якісне навчання для всіх; 

3)  будуть інтегрованими, адекватно реагуючими, диверсифікованими та 

гарантуватимуть якість навчання, при цьому будуть підкріплені системами 

управління, фінансування та керівництва, які сприяють досконалості, 

інклюзії, ефективності та спільній відповідальності за результат. 

У своєму дослідженні зазначений Консультативний комітет при 

Єврокомісії визначив таку характеристику, як «досконалість» європейської 

системи професійної освіти та навчання, якої має бути досягнуто до 2035 р. та 

яка повинна всіляко заохочуватися, підтримуватися, пропагуватися та 

винагороджуватися. Досконалість системи ПОН можна оцінити на основі 

комплексного підходу, згідно з яким професійно-технічна освіта
106

: 

  є інтеграційною частиною екосистем навичок, що сприяє національному 

та регіональному розвитку, інноваціям та розумній стратегії спеціалізації; 

                                                           

105
 Opinion on the Future of Vocational Education and Training Post 2020 / Advisory Committee on 

Vocational Training; European Commission. December 2018. 15 р. Р. 6. 
106

 Там само. Р. 8. 



 

187 

  є частиною трикутників знань, тісно співпрацюючи з іншими секторами 

системи освіти та професійної підготовки, науковим співтовариством та 

бізнесом; 

 дає можливість учням і студентам набувати професійні та ключові 

навички й компетенції завдяки високоякісному забезпеченню процесу 

навчання, що підкріплюється забезпеченням якості, застосуванням 

інноваційних форм партнерських відносин у сфері зайнятості, а також 

підтримується постійним професійним розвитком викладацького та 

допоміжного складу освітніх установ, інноваційною педагогікою та 

стратегією інтернаціоналізації. 

Запропонована модель майбутнього системи професійно-технічної освіти 

Євросоюзу видається досить привабливою, але цілком очевидно, що її побудова 

потребуватиме значних зусиль і ресурсів для створення відповідного 

інституційного середовища, належного фінансового підгрунтя та проведення 

необхідних реформ ринків праці та освітньої сфери ЄС загалом. 
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РОЗДІЛ 4. КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ 

 

4.1. Оптимізація навчально-методичної документації,  

формування методичних засад нових освітніх стандартів  

на основі компетентнісного підходу  

 

У сучасних економічних умовах, коли технологічні процеси та вимоги 

ринку праці до функціональних обов’язків працівників динамічно 

змінюються, заклади освіти повинні не лише сформувати у своїх випускників 

знання, вміння і навики кваліфікованого робітника, а й гарантувати здатність 

та готовність застосовувати їх на практиці, виконуючи різні професійні 

функції. Внаслідок безперервних змін у науково-технічній сфері 

виробництво потребує таких кваліфікованих кадрів, які здатні виконувати 

функції з новим змістом, саме воно є замовником освітніх послуг і висуває 

конкретні вимоги до потенційних працівників. 

Орієнтиром, на який має бути спрямований освітній процес, повинен 

бути випускник, адаптований до роботи в динамічному світі розвитку науки, 

техніки, технологій, зв’язків і відносин, здатний знаходити рішення в будь-

яких ситуаціях, зумовлених професійною діяльністю. Відповідно до цього 

має змінитися і підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.  

На сьогодні передумовою гарантованого працевлаштування є якість 

здобутих кваліфікацій. Формування змісту професійної освіти на 

компетентнісній основі відповідно до потреб економіки, професійних 

стандартів, вимог Національної рамки кваліфікацій, упровадження 

внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти – завдання, які 

має вирішити кожен заклад професійної (професійно-технічної) освіти.  

Законодавчими передумовами в Україні для розроблення МНП на 

компетентнісній основі є: 
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Закон України «Про освіту»; 

Закон України «Про професійно-технічну освіту»; 

Закон України «Про професійний розвиток працівників»; 

Закон України «Про зайнятість населення»; 

Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності»; 

Концепція реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373 «Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних 

стандартів»; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 1077 

«Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки 

кваліфікацій на 2016-2020 роки»; 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 р. № 74 

«Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів»; 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 

освіти і науки України № 113/247 від 08.07.99 «Про затвердження Положення 

про організацію професійного навчання безробітних за модульною 

системою»;  

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та 

Міністерства освіти і науки України від 09.04.2002 №187/243 «Про 

впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі 

модульної технології». 

Забезпечення якості надання освітніх послуг неможливе без 

модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, 

доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу для 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-02
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здобуття професійних кваліфікацій різними категоріями населення із 

урахуванням гендерної рівності; створення різнорівневої якісної системи 

підготовки педагогів професійної освіти із залученням до освітнього процесу 

висококваліфікованих працівників виробництва чи сфери послуг; 

запровадження мотиваційних механізмів стимулювання професійного 

розвитку педагогічного персоналу та нових підходів до організації освітнього 

процесу, сучасних форм і методів набуття кваліфікацій. 

Професійна освіта висуває на перший план  завдання створення таких 

умов у закладі освіти, які забезпечать усебічний розвиток творчого 

потенціалу особистості здобувача освітніх кваліфікацій. Однією з умов 

підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників є організація 

освітнього процесу на основі модульно-компетентнісного підходу, що 

формується на основі положень професійного стандарту. 

Професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку 

вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для 

формування професійних кваліфікацій. Основними структурними 

елементами професійного стандарту є визначені ним професійні кваліфікації, 

які формуються певним переліком трудових функцій. Назви професійних 

кваліфікацій можуть співвідноситись зі розрядами (класами, категоріями), 

При цьому власна назва кваліфікації має ряд суттєвих переваг, оскільки вона 

чітко вказує на те, що здатна виконувати/робити особа, яка здобула певну 

кваліфікацію. Зміст професійних спеціалізованих компетентностей 

формується у вигляді узагальнених знань, умінь та навичок без надмірної 

деталізації. Професійний стандарт є необхідною базою для розроблення 

освітніх стандартів.  

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – 

СП(ПТ)О) – документ, що визначає вимоги до компетентностей та 

результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; професійні та 

освітні кваліфікації; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів 

освіти; умови, що визначають можливість особи почати навчання за 
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професією; вимоги до навчання з охорони праці; порядок присвоєння 

кваліфікацій у межах професії, сприяє забезпеченню здобуття професійних 

та/або освітніх кваліфікацій особою, що формують її активну життєву 

позицію, здатність адаптуватись до сучасних соціально-економічних умов.  

Згідно зі статтею 33 Закону «Про освіту» (далі – Закон) стандарт освіти 

є основою для розроблення освітніх програм. Сучасні СП(ПТ)О не 

визначають обов’язкових навчальних предметів, їх зміст, розподіл годин 

тощо. Цю роботу мають виконувати педагогічні колективи закладів, 

ґрунтуючись на необхідності забезпечення кінцевих результатів по 

формуванню визначених СП(ПТ)О професійних спеціалізованих, 

професійних базових, ключових компетентностей здобувачів освіти.  

Оскільки навчальні модулі СП(ПТ)О базуються на одиницях 

професійного стандарту – професійних функціях та визначаються певними 

способами діяльності, то поняття «модуль» тлумачиться як логічно 

завершена складова, що містить навчальний матеріал, необхідний для 

досягнення професійних і ключових компетентностей та належить до 

певного рівня кваліфікації. Навчальний модуль є логічно завершеною 

автономною частиною кваліфікації, тому після завершення навчання за 

модулем особі може бути присвоєна часткова кваліфікація та видано 

відповідний документ (сертифікат, посвідчення, свідоцтво). Розроблення 

сучасних СП(ПТ)О передбачає упровадження модульної системи організації 

навчання із застосуванням компетентнісного підходу за умови одночасного 

їх використання, коли освоєння певного модуля уможливлює відповідний 

набір компетентностей і відображається у результатах навчання.  

Модульно-компетентнісний підхід — комплексний підхід побудови 

змісту навчання з конкретної професії, зорієнтований на набуття необхідних 

знань, умінь і навичок для праці, що забезпечує спрямованість освітнього 

процесу на досягнення інтегральних результатів у навчанні, які формуються 

завдяки опануванню загальними (базовими, ключовими) і спеціальними 

(професійними) компетентності тих, хто навчається.  
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Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну 

та/або подальшу навчальну діяльність. В основі терміна – латинські слова 

«compete» – суперництво, «competo» – добиваюся; відповідаю, підхожу. В 

кінці XVI ст. поняття «competency» з’явилося в англійській мові та 

визначалося як «спроможність забезпечити життєві потреби». Під 

компетентністю розуміють поінформованість, обізнаність, авторитетність; 

кваліфікація, результативність   

Ключові компетентності – це динамічне поєднання знань, умінь, 

навичок, способів мислення, що необхідні особі для розвитку впродовж 

життя. Вони потрібні для самореалізації та особистісного розвитку, побудови 

професійної кар’єри, участі в суспільному житті та формуванні активної 

громадської позиції. Ключові компетентності та їх дескриптори 

визначаються окремо відповідно до ступеня їх значущості для кожної 

професії. Назва ключової компетентності має відповідати дескрипторам 

ключових компетентностей, які рекомендовано Європейським Парламентом і 

Радою Європейського Союзу в «Рамковій програмі оновлених ключових 37 

компетентностей для навчання протягом життя».  

Професійні компетентності – сукупність знань, умінь і навичок, 

професійно значущих якостей особистості, що забезпечують її здатність 

виконувати трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом. 

Професійні компетентності класифікуються на базові (загальні, наскрізні для 

повної кваліфікації) та спеціальні (характерні для окремих кваліфікацій).  

Системність набуття основних груп компетентностей – загальних 

(ключових), професійних і фахових забезпечується шляхом формування їх у 

модулі. 

Модуль – задокументована завершена частина освітньої програми 

(компетентності, навчального предмету, практики, державної атестації), що 

реалізується відповідними формами освітнього процесу. Основою для 
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формування модуля є змістовий компонент – система навчальних елементів, 

що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові / 

компетентності. 

Комплексний підхід до модульної побудови змісту навчання з 

конкретної професії, зорієнтований на результати навчання, забезпечує 

набуття особою необхідних компетенцій для виконання трудової діяльності. 

Навчальний модуль – це логічно завершена складова державного 

стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, яка базується на 

окремій одиниці професійного стандарту, містить навчальний матеріал, 

необхідний для досягнення професійних і ключових компетентностей та 

належить до певного рівня кваліфікації. Засвоєння навчального модуля може 

підтверджуватися відповідним документом (сертифікатом, посвідченням, 

свідоцтвом). 

Навчальна програма – складова освітньої програми, що визначає 

порядок навчання за модулями/кваліфікаціями, освітніми компонентами 

(навчальними предметами), навчальними темами та їх змістом, кількістю 

навчального часу на оволодіння ними, консультації (за необхідністю), форми 

контролю результатів навчання; 

Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів 

вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), 

спланованих і організованих для досягнення визначених результатів 

навчання; 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, способи 

мислення набуті особою у процесі навчання за певною освітньою програмою, 

які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.  

Головним принципом компетентності є орієнтація на кінцевий 

результат, що визначає відповідність кінцевих навчальних результатів 

запланованим, передбачає формування у здобувачів професії ключових 

компетентностей – здатності працювати в команді; відповідально ставитися 

до професійної діяльності; самостійно приймати рішення; діяти в 
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нестандартних ситуаціях; планувати трудову діяльність; здатності до пошуку 

та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок; здатності визначати 

навчальні цілі та способи їх досягнення; оцінювати власні результати 

навчання, навчатися впродовж життя; знати професійну лексику та 

термінологію, дотримуватися професійної етики; запобігати конфліктним 

ситуаціям тощо; професійних базових – оволодіння основами трудового 

законодавства; основами ринкової економіки, екології та енергозбереження; 

основними відомостями про будівництво; основами будівельного креслення; 

основами матеріалознавства; основами електротехніки; дотримання та 

виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки, виробничої санітарії та 

гігієни праці у професійній діяльності; оволодіння основами роботи на 

персональному комп’ютері тощо. 

Для освітніх стандартів, побудованих на компетентнісній основі, 

характерно: 

 відсутність типових навчальних планів і типових навчальних 

програм із компетентностей / навчальних предметів, виробничого навчання; 

 перелік компетентностей / навчальних предметів формується 

закладами освіти спільно з роботодавцями; 

 робочі навчальні плани та освітні програми розробляються 

закладом освіти спільно з підприємствами – замовниками робітничих кадрів 

та погоджуються регіональними органами освіти; 

 навчальний матеріал поділено на модулі. 

У результаті такого підходу уможливлюється: постійне оновлення 

змісту освіти відповідно до змін техніки, виробничих технологій, 

інструментів та матеріалів; співпраця з роботодавцями по організації 

виробничого навчання, розробленню освітніх програм, змісту навчальних 

предметів, робочих навчальних планів, графіків навчального процесу тощо; 

врахування регіональних та загальнодержавних потреб ринку праці на 

поточний період та у перспективі; позитивний вплив на економіку та 

суспільство; задоволення потреб здобувачів освіти у набутті професії, 
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постійному розвитку та удосконаленні, працевлаштуванні, отриманні гідної 

заробітної плати тощо; професійний розвиток та удосконалення майстерності 

педагогічних працівників закладів. 

Перевагами нових підходів до організації освітнього процесу на основі 

компетентністно-модульного підходу для закладів професійної (професійно-

технічної) освіти є: швидке реагування на зміни у техніці, технологіях, змісті 

діяльності сфери праці; встановлення взаємозацікавлених та взаємовигідних 

стосунків із потенційними роботодавцями; врегулювання процесу 

працевлаштування випускників; набуття здобувачами професійної 

кваліфікації та компетентності для роботи і трудової діяльності; 

упровадження механізму зовнішнього оцінювання рівня професійної 

кваліфікації випускника.  

Важливі переваги від упровадження модульно-компетентнісного 

підходу до побудови освітнього процесу мають роботодавці, оскільки це 

надає їм можливість: брати участь у визначенні варіативності та 

різностроковості освітнього процесу; впливати на формування змісту та 

організацію професійного навчання; отримувати на виході компетентних 

фахівців, які точно відповідають вимогам підприємства; забезпечувати 

підвищення продуктивності та якості послуг і продукції; здійснювати 

контроль та брати безпосередню участь в оцінюванні результатів підготовки 

кваліфікованих кадрів.  

Модульна побудова освітнього процесу забезпечує здобуття часткових 

та повних кваліфікацій, вільний вихід здобувача освіти на ринок праці та 

його повернення до здобуття нових професійних кваліфікацій упродовж 

життя. Важливим елементом нової форми організації освітнього процесу є 

можливість динамічної реакції на зміни у виробничому процесі, 

випереджувального внесення змін до освітнього процесу для впровадження 

інноваційних виробничих технологій, що враховують потреби економічного 

розвитку країни та регіону, конкретних роботодавців та посилення питомої 

ваги виробничого навчання і виробничої практики для формування 
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професійних компетентностей, які забезпечать спроможність особи 

кваліфіковано провадити трудову діяльність. 

Для досягнення запланованих результатів професійного навчання 

відповідно до вимог модульно-компетентнісний підхід передбачає вільний 

вибір форм та методів навчання педагогічними працівниками закладів, 

особливо особистісно орієнтованих та передбачає: врахування 

індивідуальних особливостей учнів, створення найсприятливіших умов для 

реалізації кожним учнем цілей навчання, орієнтування на актуальний рівень 

розвитку та потенційні можливості учнів, збільшення уваги до посиленого 

розвитку здібностей сильних учнів, використанням фронтальних, групових та 

індивідуальних занять.  

При формуванні навчального модуля важливо враховувати принципи 

закінченості, самостійності та комплексності. Завершений модуль 

забезпечує: об’єднання змістових, організаційних, методичних і 

технологічних компонентів; єдність теоретичних і прикладних аспектів; 

структурну зв’язаність усього освітнього комплексу; поєднання в одній 

організаційно-методичній структурі дидактичних цілей, логічно завершеної 

одиниці навчального матеріалу, методичного керівництва і системи 

контролю.  

Ключовим принципом компетентнісно-модульного підходу виступає 

орієнтація на цілі, значимі для сфери праці. У межах одного модуля 

здійснюється комплексне освоєння умінь і знань у рамках формування 

конкретної компетентності для виконання конкретної трудової функції.  

Навчальний модуль у СП(ПТ)О формується на основі трудової 

функції/функцій, визначених професійним стандартом і містить: перелік 

необхідних професійних спеціалізованих компетентностей, яких має набути 

особа для виконання зазначеної функції/функцій; зміст професійних 

спеціалізованих компетентностей, що визначається переліком необхідних 

знань, умінь та навичок. 
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Головну роль при формуванні навчального модуля відіграє зміст 

професійних спеціалізованих компетентностей. Визначення переліку 

професійних спеціалізованих компетентностей повинно відповідати їх 

логічній послідовності та наступності, що дозволяє особі здобути відповідну 

освітню та/або професійну кваліфікацію. 

Освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим 

уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним 

документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та 

здобутих особою результатів навчання (компетентностей). 

Професійна кваліфікація – визнана кваліфікаційним центром, 

суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та 

засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих 

особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати 

певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність. Зазначається  

відповідно до професійного стандарту або кваліфікаційної характеристики. 

Кожна кваліфікація – це завершений цикл навчання, що передбачає набуття 

особою всіх необхідних компетентностей для виконання певної роботи на 

конкретному робочому місці. 

Професійні кваліфікації формуються певним переліком трудових 

функцій. Назви професійних кваліфікацій можуть співвідноситись із 

розрядами (класами, категоріями., При цьому власна назва кваліфікації має 

ряд суттєвих переваг, оскільки вона чітко вказує на те, що здатна 

виконувати/робити особа, яка здобула певну кваліфікацію.  

Зміст професійних спеціалізованих компетентностей формується у 

вигляді узагальнених знань, умінь та навичок без надмірної деталізації, що 

може бути відображено у темах навчального матеріалу.  

Структура кваліфікації має такі складові: перелік навчальних модулів, 

що формують конкретну кваліфікацію; перелік професійних спеціалізованих 

компетентностей, що необхідні для формування кожного навчального 



 

198 

модуля; перелік необхідних знань, умінь та навичок для формування 

конкретної професійної спеціалізованої компетентності. 

Зміст професійних спеціалізованих компетентностей базується на 

змісті професійного стандарту з конкретної професії, саме він визначає 

основні принципи формування навчальних модулів та їх переліку. Порядок 

визначення професійних спеціалізованих компетентностей навчального 

модуля та їх опис повинен відповідати принципу наступності та логічній 

послідовності. Кожна кваліфікація – це завершений цикл навчання, що 

передбачає набуття особою всіх необхідних компетентностей для виконання 

певної роботи на конкретному робочому місці. Принцип гнучкості дозволяє 

адаптувати зміст компетентностей до вимог ринку праці, запитів 

роботодавців, потреб особистості, а принцип індивідуалізації передбачає 

організацію навчального процесу з урахуванням особистісних 

(індивідуальних) потреб. 

Формування навчальних модулів та змісту професійних 

спеціалізованих компетентностей за відсутності професійного стандарту з 

конкретної професії передбачає необхідність проведення функціонального 

аналізу трудових функцій робітників. Визначені трудові функції та види 

професійної діяльності стануть підґрунтям для створення навчальних 

модулів та формування професійних спеціалізованих компетентностей. Назва 

професійної компетентності аналогічна назві трудової дії, навичкам якої 

необхідно навчитися і включає слово «здатність» (здатність розробляти, 

готувати, захищати, знімати, проводити тощо), також кілька трудових дій 

можуть об’єднуватися в одну компетентність.  

Професійна компетентність (за трудовою дією або групою трудових 

дій) має бути зрозумілою, зокрема, у разі її використання для оцінювання 

результатів навчання. Визначаються лише ті професійні компетентності (за 

трудовою дією або групою трудових дій), за якими можна оцінювати 

здобувачів професійних кваліфікацій.  
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Для оцінювання результатів навчання професійні компетентності 

мають відповідати таким критеріям – бути: чіткими і однозначними, 

дозволяючи чітко окреслити зміст вимог до здобувача освіти; 

діагностичними (результати навчання повинні мати об’єктивні ознаки їх 

досягнення чи недосягнення); вимірюваними (спосіб та шкала для 

вимірювання досягнення результату прямими або непрямими методами); 

сформульованими відповідно до певних правил (подаються далі).  

При формулюванні результатів навчання рекомендується врахувати 

вимоги наявного професійного стандарту, за його відсутності – СП(ПТ)О, а 

за їх відсутності на основі застосування нормативно-інструкційних 

матеріалів, що регулюють певну професійну діяльність: кваліфікаційних 

характеристик професій, робочих чи посадових інструкцій, технологічних 

карток, кваліфікаційних вимог до виконання трудових дій (операцій), 

технічних регламентів, виробничих інструкці1 тощо.  

Кожна кваліфікація, здобута в результаті завершеного циклу навчання, 

передбачає набуття особою всіх необхідних компетентностей для виконання 

певної роботи на конкретному робочому місці. Сучасний світ вимагає 

розширення меж компетентності кваліфікованих робітників у частині вмінь 

та навичок управління сучасним технологічним обладнанням, опанування 

нових видів продукції, освоєння суміжних професій, що потребує від освітніх 

закладів модернізації існуючих та розроблення новітніх освітніх програм і 

стандартів. Соціальний діалог з усіма стейкхолдерами регіону з метою 

розширення кола користувачів освітніми послугами навчальних закладів у 

контексті залучення дорослого населення, підвищення кваліфікації зайнятого 

населення потребуватиме методичного, інституційного та ресурсного 

забезпечення. 

У сучасних умовах ринку праці до них висуваються нові вимоги, такі 

як: високий рівень теоретичної підготовки, сформований рівень соціальної 

зрілості, висока ефективність у ситуаціях невизначеності, швидка адаптація 

до умов робочого середовища. Тому професійна освіта в Україні повинна 
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бути якісною, майбутній фахівець зобов’язаний вміти постійно розвиватися 

та самовдосконалюватися, щоб роботодавець був упевнений у його 

компетентності та професіоналізмі, а вищі навчальні заклади повинні 

звертати увагу на аспекти професійної підготовки студентів з урахуванням 

умов зовнішнього середовища, зокрема вимог ринку праці. Професійна 

підготовка майбутнього фахівця – це педагогічний освітній процес, 

результатом якого є формування готовності особи до трудової діяльності, що. 

проявляється у формах активності та визначає здібності ставити перед собою 

професійні цілі, обирати способи їх досягнення, здійснювати самоконтроль 

за виконанням власних дій і прогнозувати шляхи підвищення продуктивності 

роботи у професійному напрямі. Усе це формується за допомогою стандартів 

професійної освіти щодо опанування певного фаху та особистих якостей 

студента. 

Проблема невідповідності підготовки кваліфікованих кадрів потребам 

національної економіки та суспільства зумовлена такими факторами: 

– застарілою матеріально-технічною та методичною базою закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

– централізованою та бюрократизованою системою управління у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

– недостатнім обсягом фінансування професійної (професійно-

технічної) освіти; 

– низьким рівнем оплати праці педагогічних та інших працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

– недостатньою співпрацею закладів професійної (професійно-

технічної) освіти з роботодавцями та бізнес-партнерами; 

– відсутністю прогнозу потреб у фахівцях на ринку праці; 

– недосконалістю системи професійної орієнтації та кар’єрного 

консультування молоді й дорослих 

– втраченою престижністю професійної освіти в суспільстві; 
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– недосконалістю системи професійної орієнтації та кар’єрного 

консультування молоді й дорослих. 

Основним із завдань професійно-технічної освіти є піднесення 

авторитету працівника робітничої професії як висококваліфікованого та 

конкурентоспроможного на ринку праці, адже професійне навчання для 

нашої країни – це структурна перебудова зайнятості, приплив нової 

кваліфікованої робочої сили, стабілізація економічної ситуації та зниження 

соціальної напруги в суспільстві шляхом створення нових робочих місць та 

покращення їх якості. 

Проблеми щодо задоволеності робітничими кадрами визначаються 

низьким авторитетом робітничих професій. Стимулюючим фактором до 

професійно-технічної освіти для учнів, батьків, вчителів є своєчасна 

інформація про зміну змісту кваліфікованої праці. Важливий елемент в 

інформуванні батьків та школярів щодо можливостей освітньої мережі –  

інформаційна робота, що передбачає розроблення інформаційної програми та 

інформаційних носіїв (сайті, буклетів, листівок, газет, терміналів тощо), що 

формують інформаційне поле населеного пункту, району, області щодо їх 

освітніх можливостей та професійного попиту. 

Необхідно застосовувати інструменти для стимулювання розвитку 

професійно-технічної освіти. Зокрема, заклади професійно-технічної освіти 

повинні спрямовувати свої зусилля, щоб піднести авторитет представника 

робітничої професії – висококваліфікованого та конкурентоспроможного на 

ринку праці. Поряд із цим у процесі професійної підготовки учням, окрім 

знань та умінь, необхідно прищеплювати прагнення до освоєння новітніх 

технологій і процесів, сучасних підходів до праці. Запровадження 

моніторингу локального ринку праці допоможе відслідковувати напрями та 

темпи розвитку окремих напрямів економічної діяльності, промисловості, 

тенденції розвитку малого та середнього бізнесу, виробничої та 

обслуговуючої інфраструктури, інноваційні зрушення, дозволить внести 

корективи у структуру підготовки та навчальні процеси. Надзвичайно 
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важливими умовами сьогодення є віднаходження оптимальної моделі 

управління системою підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за 

рахунок ПТНЗ. Сьогодні спостерігається значна динаміка трансформації 

моделі робітника та вимог до його компетенції. Глобальним явищем стає 

переорієнтація попиту на кваліфіковану, компетентну та 

конкурентоспроможну робочу силу. Цього вимагають конкуренція, 

збільшення частки нестандартних форм зайнятості, стійка тенденція до 

«вимивання» з виробничого процесу робочих місць низькокваліфікованих 

працівників і підвищення попиту на робітників визначеного роботодавцями 

профілю компетентності. В цих умовах робітник високої кваліфікації завжди 

користуватиметься попитом і зможе успішно конкурувати на ринку праці. 

Обрана професія повинна давати широкі можливості для професійного 

розвитку та змін. Між деякими робітничими професіями, яким навчають у 

професійно-технічних навчальних закладах області, існує сумісність у межах 

професійного напряму, без витрати великої кількості часу на 

перекваліфікацію. Варіантів для працевлаштування у таких професіоналів 

завжди достатньо, до того ж кожен випускник ПТНЗ отримує не одну 

спеціальність, а декілька. Тому актуалізується необхідність адаптації 

навчальних процесів до вимог сучасності. 

Вирішення завдань щодо підвищення якості професійної освіти 

потребує насамперед формування змісту професійної освіти на 

компетентнісній основі відповідно до потреб економіки, професійних 

стандартів, вимог Національної рамки кваліфікацій; модернізації освітнього 

середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість 

і відкритість освітнього процесу для здобуття професійних кваліфікацій; 

побудови різнорівневої якісної системи підготовки педагогів професійної 

освіти, залучення до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва чи сфери послуг, запровадження мотиваційних механізмів 

стимулювання професійного розвитку педагогічного персоналу. 
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У контексті розвитку інституту професійної підготовки важливим 

напрямом залишається оптимізація структури мережі закладів 

професійної освіти, що передбачає створення багатопрофільних, 

багаторівневих закладів шляхом відкриття нових та реорганізації (злиття, 

приєднання, перетворення) існуючих закладів, що надають освітні послуги у 

сфері професійної освіти, формування моделі багатофункціонального центру 

професійної досконалості. Подальшого розвитку має набувати практика 

запровадження дуальної освіти, що є гнучкою формою організації 

професійного навчання та передбачає узгоджену взаємодію освітньої та 

виробничої сфери для підготовки кваліфікованих кадрів.  

Важливим аспектом трансформації професійно-технічної освіти є 

реформування системи її фінансування, що потребує: запровадження 

прозорого механізму розподілу фінансів між закладами професійно-технічної 

освіти; створення нових можливостей для розширення державно-приватного 

та соціального партнерства на засадах співфінансування і спільного 

управління закладами професійно-технічної освіти; здійснення фінансування 

професійної підготовки на підставі розрахунку вартості підготовки 

кваліфікованих кадрів з урахуванням складності професії та кваліфікаційних 

рівнів. 

Поняття «професійна компетентність» тісно пов’язане з професійними 

стандартами.  У багатьох зарубіжних країнах професійні стандарти вже давно  

зарекомендували свою ефективність. У Західній Європі та США потреба у 

прийнятті професійних стандартів виникла наприкінці 80-х років, після 

усвідомлення кризи професійної університетської освіти. В Україні 

розроблення професійних стандартів розпочалося у 2011 р. багатогалузевою 

групою «System Capital Management» у межах програми «Сучасна освіта». 

Це, безумовно, стало значним проривом у вітчизняній сфері освіти та 

управління персоналом.  

Відповідно до п. 2. Загальних положень Методики розроблення 

професійних стандартів, затвердженої наказом Міністерства соціальної 
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політики України № 74 від 22.01.2018 р. (далі Методика)
107
, професійні 

компетентності – сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих 

якостей особистості, що забезпечують здатність виконувати на певному рівні 

трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом. А 

професійний стандарт – затверджені в установленому порядку вимоги до 

компетентностей працівників, що слугують основою для формування 

професійних кваліфікацій. 

Кожна конкретна професія, спеціальність передбачає свій, 

притаманний тільки певній сфері діяльності, набір професійних 

компетентностей, без яких неможливі адаптація й успішне виконання 

професійних обов’язків та ефективне працевлаштування. Згідно з Методикою 

професійні компетентності визначає створена для розроблення професійного 

стандарту та затверджена в установленому порядку робоча група, до складу 

якої входять роботодавці, профспілки та інші фахівці у сфері економічної 

діяльності, для якої розробляється професійний стандарт. Професійні 

компетентності визначаються в рамках здійснення функціонального аналізу 

після визначення трудових дій, притаманних конкретній професії, а також 

трудових функцій, визначених на основі трудових дій.  

Кожній професійній компетентності відповідають конкретні знання, 

уміння та навички, що повинні визначатися із залученням відповідних 

фахівців навчальних закладів. Саме тут перетинаються освітні та професійні 

стандарти, що надалі дозволяє розробляти освітні стандарти на основі 

професійних з урахуванням вимог роботодавців.  

Професійні компетентності формують роботодавці, щоб за допомогою 

професійних стандартів розробляти стандарти освітні з тим набором знань, 

умінь та навичок, які максимально враховують вимоги роботодавців до тієї 

чи іншої професії. На сьогодні у цій царині існують певні проблеми як щодо 

їхньої розробки, так і, відповідно, щодо формування професійних 
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компетентностей, зокрема, нерозуміння роботодавцями важливості 

розроблення професійних стандартів та, відповідно, необхідності 

формування в рамках цієї діяльності професійних компетентностей, 

унаслідок чого часто спостерігається низька активність робочих груп із 

розроблення професійних стандартів; невелика кількість затверджених 

Мінсоцполітики України професійних стандартів (станом на 11 грудня 2019 

р. їх було 16), що переважно обумовлено лише нещодавнім затвердженням 

нормативних документів із розроблення професійних стандартів (зокрема, 

«Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів»
108

 був 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 373 у 2017 р., 

Методика розроблення професійних стандартів затверджена наказом 

Міністерства соціальної політики України № 74 у 2018 р. та ін.). 

Соціально-економічні зміни, що нині відбуваються в Україні, 

євроінтеграційні процеси вимагають посилення взаємозв’язку між ринком 

праці та системою професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ПО). 

Загальнодержавний і регіональні ринки праці потребують кваліфікованих 

конкурентоспроможних робітників із відповідним рівнем підготовки, 

сформованими компетентностями, готових до включення у подальшу 

життєдіяльність, здатних вирішувати поставлені перед ними життєві й 

професійні проблеми на практиці, будувати свою кар’єру та навчатися 

впродовж життя. Для підготовки таких працівників необхідні нові підходи до 

організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти, 

застосування ефективних технологій і гнучких програм навчання. 

ПО переорієнтовує освітній процес від традиційного формування 

знань, умінь і навичок на досягнення результатів навчання здобувачів освіти 

у процесі засвоєння освітньої програми з професії, на розвиток професійних, 

загальнопрофесійних і ключових компетентностей як інтегрованої якості 

особистості. 
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Запропонована в цих Рекомендаціях модель модульних навчальних 

програм на компетентнісній основі (далі – МНП) дає можливість гнучко 

реагувати на потреби роботодавців, сформувати у здобувачів освіти 

компетентності, що допоможуть ефективному працевлаштуванню 

випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – 

З(ПТ)О), забезпечать здатність особи адаптуватися до змін на ринку праці та 

розвивати професійну кар’єру, здійснювати вільний вихід на ринок праці й 

повертатися для отримання нових кваліфікацій протягом усього життя. 

Актуальність впровадження модульно-компетентнісного підходу в 

системі П(ПТ)О. Закон України «Про освіту» визначає метою ПО 

«формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних 

для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, 

забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності й 

перспектив кар’єрного зростання впродовж життя».  

Забезпечення якості освіти шляхом формування змісту ПО на 

компетентнісній основі стало одним із трьох основних завдань реформування 

системи ПО в Україні, визначених Концепцією реалізації державної політики 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року. Саме набуті 

компетентності здобувачів кваліфікацій стають основним критерієм оцінки 

якості надання освітніх послуг у системі ПО. 

Досягти реалізації цих завдань можна, на нашу думку, шляхом 

упровадження модульно-компетентнісного підходу до підготовки 

кваліфікованих робітників. Такий підхід базується на результатах навчання і 

передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей, які в свою 

чергу дозволять їм після завершення навчання успішно виконувати трудові 

функції у певній сфері трудової діяльності; сприяє мобільності випускників 

ЗП(ПТ)О та стимулює їхній професійний розвиток. 

Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду дає підстави 

стверджувати, що навчання, засноване на компетентностях, найбільш 

ефективно реалізується у формі МНП. МНП сприяють створенню гнучких 
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траєкторій навчання, реалізації запитів замовників освітніх послуг щодо 

формування компетентностей, які забезпечать здатність особи кваліфіковано 

провадити трудову діяльність. 

Очевидно, що модульно-компетентнісний підхід до побудови 

освітніх програм має свої переваги: 

– навчання постійно спрямоване на результат у процесі здобуття 

кваліфікації; 

– можливість оперативного оновлення чи заміни окремих модулів для 

впровадження інноваційних виробничих технологій, вимог роботодавців; 

– інтеграція теоретичної і практичної складових навчання, що дає змогу 

підвищити інтерес здобувачів освіти до навчання, зекономити навчальний 

час, усунути дублювання матеріалу; 

– створення різноманітних комбінацій модулів дозволяє формувати 

навчальні програми для різних категорій здобувачів освіти залежно від 

потреб і базового рівня (знань, умінь, досвіду, отриманих під час 

попереднього навчання або трудової діяльності); 

– відслідковування проміжних результатів дає можливості коригування 

при необхідності методики навчання;  

– універсальність реалізації модулів для різних цільових груп. 

Навчання за МНП орієнтує особу на навчання впродовж життя. Як 

показує вітчизняний і європейський досвід, така побудова освітнього процесу 

може бути успішно реалізована для здобуття як повних, так і часткових 

кваліфікацій. Технологія розроблення змісту професійного навчання за 

модульною методикою дозволяє визначити раціональний обсяг підготовки з 

урахуванням об’єктивної оцінки попиту на працівників і необхідної 

оперативності їхньої підготовки. Ця технологія має також значну 

ефективність щодо навчанні дорослого населення та фрагментарного 

підвищення кваліфікації виробничого персоналу підприємств. З’являється 

можливість опанування окремих модулів (на потребу роботодавців), які 

необхідні у виробничій діяльності певного підприємства. 
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Модуль як частина освітньої програми для формування 

компетентностей. При модульно-компетентнісному підході передбачається 

поділ освітньої програми на окремі навчальні модулі, які в поєднанні 

складають МНП для формування професійної компетентності робітника 

певного кваліфікаційного рівня.  

Модульна навчальна програма (МНП) є складовою освітньої 

програми, що визначає порядок навчання за модулями/кваліфікаціями, 

освітніми компонентами, навчальними темами та їх змістом, кількістю 

навчального часу на оволодіння ними, консультації (за необхідністю), форми 

контролю результатів навчання, методи навчання тощо для здобуття певних 

компетентностей. Модуль може розглядатися і як окрема освітня програма, 

спрямована на формування у здобувачів освіти певних компетентностей 

(часткових кваліфікацій). 

Перелік модулів МНП визначається відповідним СП(ПТ)О з професії і 

має забезпечити оволодіння тим обсягом компетентностей, які необхідні для 

виконання трудових функцій у певній сфері професійної діяльності.  

Структура навчального модуля включає перелік та зміст 

загальнопрофесійних, професійних і ключових компетентностей, які 

формуються або розвиваються під час навчання.  

Робота над проєктуванням модуля розпочинається із визначення цілі 

та результату навчання, що взаємопов’язані із загальною ціллю освітньої 

програми та кінцевим результатом навчання.  

Рис. 4.1. Взаємозв'язок цілей освітньої програми та результатів навчання 
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Кожен модуль має містити опис знань, умінь, дій, досвіду, тобто 

компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій; той 

результат навчання, який здобувач освіти має продемонструвати після 

завершення вивчення модуля, а також – інтегрований опис трудових дій, 

якими повинен оволодіти здобувач освіти для виконання трудових функцій.  

Пропонується така структура навчального модуля: 

 найменування модуля та компетентностей, які його формують; 

  ціль та результат навчання,  

 перелік тем уроків; 

 методи навчання; 

 методи оцінювання результатів навчання; 

 критерії оцінювання. 

Засвоєння модуля може підтверджуватися відповідним документом 

(сертифікатом/посвідченням/свідоцтвом) про здобуття компетентності або 

присвоєння часткової кваліфікації, що видається особі закладом освіти. 

 

Загальні принципи розроблення модульних навчальних програм 

 

Основні принципи розроблення МНП на компетентнісній основі: 

 принцип модульності, згідно з яким навчальний матеріал має бути 

завершеним блоком, модулем як засобом досягнення конкретної дидактичної 

цілі; 

 принцип діяльності, який визначає підхід до організації 

оволодіння здобувачем освіти навчальними модулями і виявляється через 

специфічну для модульного навчання методику, основним змістом якої є 

активна самостійно-творча діяльність здобувача освіти; 

 принцип системності, що забезпечує формування змісту 

професійної підготовки з професії як системи взаємопов’язаних навчальних 

модулів; 
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 принцип гнучкості, що дозволяє змінювати зміст кожного 

елемента й, відповідно, модуля і доповнювати його за вимогами ринку праці, 

запитами роботодавців, індивідуальних особливостей і потреб здобувачів 

освіти. Комбінуючи елементи різних модулів можна створювати нові модулі; 

 принцип прозорості, що забезпечує чіткий і зрозумілий опис 

кінцевих результатів, тобто набуття особою необхідних компетентностей для 

виконання трудової діяльності; 

 принцип безперервності, згідно з яким забезпечується наступність 

в оволодінні новими знаннями, вміннями, компетентностями впродовж 

професійної діяльності; 

 принцип індивідуалізації, що передбачає організацію навчального 

процесу з урахуванням особистісних (індивідуальних) потреб; забезпечує 

варіативність змісту і способів його засвоєння залежно від рівня базової 

підготовленості здобувачів освітніх послуг і їх мотивації; 

 принцип зворотного зв’язку, що забезпечує управління навчальним 

процесом шляхом створення системи об’єктивного контролю і самоконтролю 

рівня засвоєння навчального матеріалу кожного модуля, досягнення 

індивідуальної й загальної мети. Модулі та навчальні елементи, що містять 

систему самоконтролю і самоорганізації, дозволяють трансформувати 

інформаційно-контролюючі функції педагога в консультативно-координуючі; 

 принцип орієнтації на результати навчання є основним 

принципом і забезпечує набуття особою необхідних компетентностей для 

виконання трудової діяльності. 

Порядок розроблення модульних навчальних програм. МНП 

складається із окремих модулів, кожен із яких є завершеною структурною 

одиницею і, водночас, взаємопов’язаних між собою. Першочерговим у роботі 

над плануванням модуля є формування команди модуля. До неї можуть 

входити заступник директора з навчально-виробничої роботи, старший 

майстер, методист ЗП(ПТ)О, які знають освітню програму загалом, та 

педагоги, які працюватимуть над виконанням завдань модуля, також можуть 
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долучатися представники підприємств, роботодавці. Такий підхід дає 

можливості: 

  продумати ефективні шляхи досягнення здобувачами освіти цілей 

модуля; перетворити модуль на єдине ціле, забезпечити єдність змісту і 

форми; 

 усунути дублювання тем навчального матеріалу; продумати 

закріплення матеріалу; 

  спланувати інтегрування всередині модуля. 

МНП рекомендуємо здійснювати за таким алгоритмом: 

 Уточнення або формулювання цілі 

 Уточнення чи формулювання порогових критеріїв і результатів 

навчання  

 Узгодження форм і обсягів навчальної роботи 

 Вибір методів оцінювання 

 Вибір методів навчання 

 Формулювання змісту навчання 

 Опис формування оцінювання модуля 

 Складання критеріїв оцінювання і методів оцінювання 

 Планування навчального матеріалу. 

Планування навчального процесу варто розпочинати із визначення 

цілей і результатів навчання. Ціль модуля визначається основною ціллю 

освітньої програми. Основна ціль ОП – це короткий опис узагальнюючого 

результату, який має бути досягнутий здобувачем освітніх послуг після 

завершення навчання на певному рівні кваліфікації.  

Формулювання цілей рекомендується розпочинати зі слів: «Після 

завершення навчання здобувач освіти володітиме компетентностями, що 

дадуть йому можливість …», або «Навчанням хочуть досягнути того, щоб 

здобувач освіти оволодів компетентностями, що дадуть йому змогу…» 
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Для прикладу: 

Назва професії Основна ціль 

Електрогазозварник  

2-го розряду 

Після завершення навчання здобувач освіти володітиме 

компетентностями, що дозволять йому виконувати ручне 

дугове, газове і напівавтоматичне зварювання і 

наплавлення простих деталей, вузлів і конструкцій з 

вуглецевих сталей; ручне кисневе різання сталевого 

легковагового і важкого брухту, кисневе і плазмове 

прямолінійне і криволінійне різання простих деталей з 

вуглецевих сталей; створять передумови для навчання 

впродовж життя 

Продавець 

непродовольчих 

товарів 

Навчання спрямоване на те, щоб здобувачі професійної 

освіти отримували знання, вміння, навики і соціальну 

готовність до роботи продавцем непродовольчих товарів 

в оптовій та роздрібній торгівлі . 
 

Ціль модуля описує базовий (пороговий) результат, якого здобувач 

освіти має досягти до завершення навчання за модулем. Так, ціль модуля, 

який стосується оволодіння основами правових знань, може бути такою:  

«Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно 

застосовувати правові знання та норми трудового законодавства, 

відстоювати власні трудові права, зважаючи на принципи освіти протягом 

усього життя».  

Формулювання цілі модуля, як і ОП, має узагальнюючий характер і 

спрямовується на здобувача освіти і на результат. Як от: 

 

Модуль ЗПК-6. Оволодіння основами психології та етики ділових відносин 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно будувати 

діалог з покупцем під час продажу товару з дотриманням культури спілкування; 

принципів професійної поведінки та етики ділових відносин, вирішувати 

різноманітні складні ситуації, які виникають під час обслуговування покупців; 

попереджувати та розв’язувати конфліктні ситуації як з покупцями, так і у 

колективі. 
 

Наступним важливим кроком є уточнення або формулювання 

результатів навчання. Результати навчання – це ті компетентності, що, як 

очікується, особа здатна буде продемонструвати після завершення ОП або 
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окремих освітніх компонентів (модулів). Вони відіграють визначальну роль у 

процесі присудження і визнання кваліфікації. 

Нормативні результати навчання для галузі ПО визначаються 

СП(ПТ)О. Для ОП та її окремих модулів результати навчання визначаються 

командою педагогів на основі кваліфікаційних характеристик, СП(ПТ)О. 

Результат навчання має відображати компетентності певного рівня 

кваліфікації, описані в модулі (Додаток А). 

Приклад формулювання результатів навчання та критеріїв оцінювання 

Професія «Електрогазозварник» 2-го розряду 

Модуль ЕГЗ-2.3. Виконання зварювання і різання  

простих деталей, вузлів і конструкцій 

Результати навчання 

Здобувач освіти 

Критерії оцінювання 

Здобувач освіти 

Розуміє технологію та особливості 

ручного дугового, газового, 

напівавтоматичного зварювання і 

різання простих деталей, безпечні 

методи роботи; причини виникнення 

дефектів під час зварювання і способи 

запобігання їм. 

Виконує ручне дугове, газове і 

напівавтоматичне зварювання і 

наплавлення простих деталей, вузлів і 

конструкцій з вуглецевих сталей у 

нижньому положенні шва; ручне 

кисневе різання сталевого легковагового 

і важкого брухту, кисневе і плазмове 

різання в нижньому і вертикальному 

положеннях простих деталей з 

вуглецевих сталей за розміткою вручну; 

здійснює перевірку якості зварного шва 

та його зачистку, дотримуючись правил 

безпеки праці під час роботи та 

принципів організації праці.  

 

 самостійно підбирає режими ручного 
дугового зварювання; 

 самостійно здійснює зварювання 

стикових та кутових швів у нижньому 

положенні пластин; 

  розпізнає і вибирає режими газового 

зварювання; 

 здійснює газове зварювання і 

наплавлення простих деталей з 

вуглецевих сталей у нижньому 

положенні пластин; 

 здійснює механізоване зварювання і 
наплавлення в середовищі захисних 

газів простих деталей у нижньому 

положенні пластин; 

 самостійно вибирає режим різання 
металу, здійснює ручне кисневе і 

плазмове різання простих деталей з 

вуглецевих сталей. 

 використовує різні способи для 

запобігання і усунення зовнішніх та 

внутрішніх дефектів зварних з’єднань; 

 самостійно здійснює контроль 

зварних з’єднань. 

 бережливо ставиться до обладнання, 
раціонально використовує 

зварювальний матеріал.  
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Оцінювання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О – важливий структурний 

компонент освітнього процесу. При модульно-компетентнісному підході 

оцінюються не окремі знання і вміння, а компетенції, та визначається рівень 

компетентності кваліфікованого робітника загалом. 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів професійних 

кваліфікацій є універсальними, незалежно від шляхів (формальна чи 

неформальна освіта, неформальне чи інформальне (спонтанне) навчання) їх 

отримання і формуються на основі професійних стандартів, СП(ПТ)О, 

кваліфікаційної характеристики працівника. 

Оцінювання в системі модульно-компетентнісного навчання 

здійснюється на всіх етапах засвоєння компетентності модуля та під час 

підсумкового оцінювання. Кожен модуль оцінюється окремо. Оцінювання 

передбачає демонстрацію або підтвердження здобувачем освіти усіх 

здобутих у модулі компетентностей у ситуаціях, які можуть виникати під час 

професійної діяльності. 

Варіанти формування оцінки модуля: 

 модуль завершується однією підсумковою роботою, за допомогою 

якої оцінюються усі засвоєні в модулі дії і компетентності в рамках 

інтегрованого практичного завдання, коли здобувачі освіти демонструють 

здатність виконувати певну трудову функцію. Завдання для оцінювання 

включає усі теми; 

 кожна тема модуля оцінюється окремо, оцінка за модуль 

формується шляхом підсумовування результатів. 

При використанні недиференційованого оцінювання критерії 

описуються на рівні «порога» і визначаються двома параметрами: "знає – не 

знає"; "вміє – не вміє"; тобто оцінка компетентності передбачає 

підтвердження або непідтвердження її засвоєння. 

При диференційованому оцінюванні використовується 12-бальна шкала 

згідно з Типовими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів 

(слухачів) із професійної підготовки у системі професійної (професійно-
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технічної)освіти, затверджених наказом МОН України від 14.10.2001 р.  

№ 459.  

Оцінювання результатів навчання за рівнями ґрунтується на 

успішному освоєнні навчальних модулів. 

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться 

державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає 

оцінювання набутих компетентностей здобувача освіти й визначається 

параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Критерії кваліфікаційної 

атестації випускників розробляються ЗП(ПТ)О спільно з роботодавцями і 

ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог 

кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій 

та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти. 

Зміст і методи оцінювання мають відповідати компетентності, що 

оцінюється. Приклади методів оцінювання, які використовують при 

модульно-компетентнісному підході: демонстрація, звіт про лабораторну 

роботу, захист практики, дипломна робота, аналіз змодельованих чи 

реальних виробничих ситуацій, індивідуальні чи групові проєкти зі звітом, 

кваліфікаційна атестація, пробна кваліфікаційна робота, рольова гра, 

захист бізнес-плану , портфоліо тощо. 

Методом підсумкового оцінювання в модулі може бути комплексна 

робота інтегрованого характеру, що складається із теоретичної (тести) і 

практичної частин; індивідуальні чи групові проєкти тощо, де здобувач 

освіти демонструє здатність виконувати необхідні трудові дії. При цьому 

оцінюються усі засвоєні в модулі дії і компетентності. Приклади таких 

комплексних завдань наведено у додатку. Кожне завдання повинне мати чіткі 

критерії оцінювання. 

Після визначення критеріїв оцінювання можна розпочинати 

формування змісту навчання, який базується на основі результатів 

навчання і визначається ОКХ, СП(ПТ)О або, за наявності, стандартами ПО. 

Зміст навчання формується усіма педагогами, які працюють в модулі. 
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Базою для формування змісту навчальних модулів є професійні, 

загальнопрофесійні та ключові компетентності, що охоплюють різні види 

підготовки. Зміст компетентностей (знання, уміння, навички) деталізуються у 

темах навчального матеріалу МНП. 

ЗП(ПТ)О самостійно обирають форми та методи організації навчально-

виробничого процесу. При підготовці інтегрованих професій застосовуються 

відповідні професійні блоки. Модулі або модульні одиниці, які 

повторюються й були вивчені раніше, виключаються з навчальної програми й 

у професійних блоках не вивчаються. Це дає змогу зменшити термін 

навчання і створити гнучкі програми навчання, адаптовані до здобувачів 

освітніх послуг. Виробнича практика планується самостійними модулями. 

Важливою умовою реалізації МНП, які базуються на компетентнісному 

підході, є інтеграція як теорії та практики, так і наскрізних модулів, оскільки 

наскрізні та ключові компетентності успішно формуються в поєднанні з 

професійними.  

Вибір тем навчального матеріалу і змісту модуля, необхідних для 

формування компетентностей, здійснює команда модуля. Педагоги 

самостійно визначають обсяг годин на вивчення окремої теми та можуть 

змінювати порядок вивчення тем у межах модуля тощо. 

Навчальний модуль має забезпечити оволодіння мінімальним обсягом 

компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій у певній 

сфері професійної діяльності. У структурі модуля є теми із 

загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки (виробниче навчання, виробнича практика). Приклади визначення 

навчального матеріалу подані в додатку. 

Вибір методів навчання 

Методи навчання при модульно-компетентнісному підході мають 

відповідати результатам навчання і бути переорієнтовані із позиції «навчити 

здобувачів освіти робити …» на «допомогти здобувачам освіти навчитись 

робити…».  
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Найважливіше уміння нині та в майбутньому – вміння вчитися та 

готовність навчатися впродовж життя. Тому перевага надається активним 

методам навчання, в основі яких – навчання через діяльність.  

Серед них: проєкти, практичні завдання, демонстрація трудового 

досвіду, аналіз виробничих ситуацій, робота в групах, ділові ігри, 

відвідування підприємств і спостереження за роботою, виробнича практика 

тощо. При плануванні методів навчання враховується досвід здобувачів 

освіти та індивідуальний темп засвоєння матеріалу.  

Визначення форм і обсягів навчальної діяльності. Обсяг годин для 

формування компетентностей із кожного рівня кваліфікації визначається 

СП(ПТ)О з професії. Залежно від виду підготовки (перепідготовка, 

підвищення кваліфікації), за результатами вхідного контролю знань, умінь та 

навичок здобувачів освіти кількість часу, необхідна для отримання 

передбачених СП(ПТ)О компетентностей, може бути скорочена до 50% за 

рахунок вилучення з навчальних програм окремих тем, оцінених та 

зарахованих за результатами попереднього вхідного контролю. 

Під час розрахунку часу на професійно-практичну підготовку 

необхідно відштовхуватися від принципу, що оптимальне співвідношення 

теорії і практики 40:60%, виробнича практика становить до 50% професійно-

практичної підготовки. При інтеграції, якщо навчання здійснюється з двох та 

більше професій, кількість годин, визначених на модуль, може бути 

скорочена до 50% за рахунок раніше отриманих компетентностей під час 

здобуття попередніх професій. 

Відповідно до потреб замовника освітніх послуг, модульні навчальні 

програми можуть доповнюватись навчальним матеріалом для формування 

додаткових компетентностей з урахуванням регіонального компоненту, 

вимог замовників освітніх послуг. 

Форма проведення навчальної роботи (аудиторна робота, виробниче 

навчання на підприємстві/навчальному закладі, дуальна форма, самостійна 

робота) вказується в програмі модуля. 
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Навчальний матеріал у модулі визначається шляхом аналізу змісту 

професійних компетентностей СП(ПТ)О з професії, з урахуванням 

загальнопрофесійних, ключових та раніше освоєних компетентностей, 

досвіду здобувачів освіти. 

Знання та вміння, які становлять основу компетентностей, мають бути 

структурованими у змісті навчального предмету з урахуванням 

міжтематичних зв’язків як усередині кожного модуля, так і між теоретичною 

та професійно-практичною підготовкою.  

При інтеграції професій важливо усунути дублювання матеріалу. Це 

дозволить скоротити час на засвоєння модуля. Для кращого засвоєння 

матеріалу, представленого в модулі, рекомендується використовувати 

різноманітні навчальні матеріали, основними з яких є відеолекції, 

аудіолекції, підручники. Їх бажано розмістити на вебресурсах закладу освіти 

для широкого доступу здобувачів освіти. Користування такими ресурсами, 

пошук інформації сприяє формуванню необхідних ключових 

компетентностей у здобувачів освіти. 

Зміст дидактичного матеріалу МНП має враховувати подальшу 

практичну професійну діяльність здобувачів ЗП(ПТ)О, визначатися 

завданнями модуля і відображати ті знання, уміння й навики, які будуть 

потрібні здобувачам при вирішенні ними виробничих завдань під час 

професійної діяльності. 

Система ПО та навчання в ЗП(ПТ)О має бути більш гнучкою, здатною 

швидко змінювати методи, організаційні форми відповідно до потреб 

виробництва, надання послуг і кон’юнктури ринку праці та бути доступною 

для усіх категорій населення. Ці показники може забезпечити використання 

МНП на компетентнісній основі. Добре організована робота в ЗП(ПТ)О з 

упровадження таких програм створює можливості для забезпечення вимог 

роботодавців до рівня кваліфікації та професійної компетентності робітників, 

отримання здобувачами освітніх послуг компетентностей, необхідних для 

самореалізаціїі, розвитку, неперервного навчання. 
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4.2. Оновлення засобів навчання на інноваційній основі 

 

Глобальні зміни у суспільстві, економіці та державі, що відбуваються в 

останні роки, поставили перед системою освіти, зокрема професійної 

(професійно-технічної) освіти, низку проблемних питань. Одним із таких 

питань є оновлення форм, технологій і засобів реалізації освітнього процесу. 

При формуванні професійних компетентностей надзвичайно значущим і 

ефективним є діяльнісний підхід у навчанні, який дозволяє розвинути в учнів 

здатність творчо і критично мислити, активізувати його роль в освітньому 

процесі, перетворити його в суб’єкт життєдіяльності. Впровадження освітніх 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі 

компетентнісного підходу актуалізувало значимість застосування сучасних 

освітніх технологій та інтерактивних методів і засобів у процесі навчання. 

У цих умовах актуалізується оптимізація впровадження в освітній 

процес інноваційних методів і засобів навчання за рахунок максимальної 

консолідації ресурсів освітньої організації, розвитку науково-методичної та 

матеріально-технічної бази, забезпечення нормативно-правового, 

інформаційно-статистичного та дидактичного супроводу. 

Тенденції вдосконалення освітніх технологій відповідно до освітнього 

стандарту професійної (професійно-технічної) освіти нового покоління 

характеризує перехід від навчання як засвоєння набору знань до навчання як 

процесу розумового розвитку, спрямованого на використання засвоєного. 

Особливо актуальними стають диференційовані й індивідуалізовані програми 

навчання, зміна зовнішньої мотивації навчання до внутрішньої морально-

вольової регуляції. Тому дуже важливо гнучко й ефективно подавати 

навчальний матеріал з урахуванням рівня підготовки кожного учня, його 

здатності працювати з інформацією. 

У цьому контексті суттєву допомогу надає навчально-методичне 

забезпечення теоретичної дисципліни, практичного навчання, професії. 

Якість і результативність освітнього процесу підвищуються, якщо його 
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навчально-методичне забезпечення здійснюється комплексно, тобто 

складається із розроблення та створення системи нормативної та навчально-

методичної документації, засобів навчання і контролю, необхідних для 

проєктування та реалізації освітнього процесу. Навчально-методичне 

забезпечення є інструментом організації та підтримки процесу навчання. 

Воно дає досить повне уявлення як про обсяг змісту навчання, що підлягає 

засвоєнню, так і про способи побудови освітнього процесу.  

Основна мета навчально-методичного забезпечення – це створення 

умов для реалізації вимог стандарту професійної (професійно-технічної) 

освіти за допомогою надання здобувачам освіти повного комплекту 

навчально-методичних матеріалів для аудиторного і самостійного оволодіння 

навчальними дисциплінами і професійними модулями обов’язкової та 

варіативної частин освітньої програми. 

Навчально-методичне забезпечення є сукупністю засобів навчання та 

технологій їх використання, організаційно-педагогічних умов, що 

проєктуються педагогічним працівником з метою досягнення учнями 

запланованих навчальних результатів. Навчально-методичне забезпечення 

можна розглядати як процес і як результат. 

Якщо розглядати навчально-методичне забезпечення як процес – це 

планування, розроблення та створення оптимальної системи (комплексу) 

навчально-методичної документації та засобів навчання, необхідних для 

ефективної організації освітнього процесу в рамках часу і змісту, визначених 

професійною освітньою програмою. 

Навчально-методичне забезпечення як результат (в цьому випадку його 

називають навчально-методичним комплексом) – це сукупність усіх 

навчально-методичних документів (планів, програм, методик, навчальних 

посібників тощо), що представляють собою проєкт системного опису 

освітнього процесу, який буде реалізовано на практиці. У цьому контексті 

навчально-методичний комплекс є дидактичним засобом управління 
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підготовкою фахівців, комплексною інформаційною моделлю педагогічної 

системи, яка визначає структуру і відображає певним чином її елементи. 

Навчально-методичне забезпечення за професією складається з 

навчально-методичного забезпечення теоретичних дисциплін, професійних 

модулів, практик, курсового проектування, самостійної роботи учнів, 

атестаційних матеріалів (проміжної, поетапної атестації, державної 

кваліфікаційної атестації тощо). 

Структура навчально-методичного комплексу, як правило, складається 

з трьох блоків: 

 блок нормативної та навчально-програмної документації; 

 блок навчально-методичних матеріалів і засобів навчання 

(навчально-методичні комплекси дисциплін, модулів, практик, атестації); 

 блок засобів контролю. 

Залежно від конкретного виду навчально-методичного комплексу, 

кількість запропонованих блоків, структура і зміст можуть змінюватися або 

доповнюватися. 

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни / 

професійного модуля – структурований системний комплекс навчально-

методичних матеріалів, що забезпечує якісне освоєння учнями змісту 

навчальної дисципліни/професійного модуля і дозволяє ефективно 

формувати професійно значущі компетентності. Навчально-методичний 

комплекс призначений як для викладачів, майстрів виробничого навчання, 

так і для учнів. Він дозволяє і тим, й іншим оптимально організувати свій час 

і відповідає принципу «прозорості» освіти. 

Такий комплекс створюється з кожної навчальної дисципліни / 

професійного модуля з метою організації освітнього процесу відповідно до 

вимог освітнього стандарту професійної (професійно-технічної) освіти. Він 

орієнтований на: 

 розвиток в учнів загальних і професійних компетентностей, 

необхідних для успішної професійної діяльності; 
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 розвиток рефлексивного досвіду, громадянської позиції, здібностей 

до вирішення проблем і завдань; 

 формування індивідуальної та колективної відповідальності за 

професійні дії. 

Програмні та навчально-методичні матеріали, що включаються до 

навчально-методичного комплексу, повинні відображати сучасний рівень 

розвитку освіти, передбачати логічно послідовний виклад навчального 

матеріалу, використання сучасних методів і технічних засобів освітнього 

процесу, що допомагає учням глибоко засвоювати досліджуваний матеріал і 

отримувати вміння і навички для його використання на практиці. 

Розроблення і використання навчально-методичного комплексу в 

освітньому процесі спрямовані на вирішення певних задач: 

 визначення ролі та місця навчальної дисципліни або професійного 

модуля в освітній програмі з професії; 

 удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу; 

 створення навчально-методичних матеріалів, необхідних для 

підготовки електронних підручників, електронних навчально-методичних 

посібників, електронних навчально-методичних комплексів тощо; 

 систематизація змісту навчальної дисципліни / професійного 

модуля з урахуванням досягнень науки, техніки і виробництва, вимог 

роботодавців; 

 оснащення навчального процесу навчально-методичними, 

довідковими та іншими матеріалами, що сприяють якісній підготовці 

фахівців; 

 упровадження інноваційних педагогічних технологій та активних 

методів навчання у викладанні навчальних дисциплін / професійних модулів 

відповідно до реалізованої технології навчання на модульно-компетентнісній 

основі; 

 планування і організація самостійної роботи учнів, контролю 

результатів їхнього навчання; 
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 закріплення учнями засвоєного теоретичного матеріалу навчальних 

дисциплін, професійних модулів, розвитку вмінь і практичного досвіду; 

 раціональний розподіл навчального часу за розділами курсу та 

видами навчальних занять; 

 забезпечення планування та організації самостійної роботи та її 

контролю; 

 розроблення бази оціночних засобів основних професійних освітніх 

програм за напрямами підготовки; 

 розроблення оптимальної системи поточного, проміжного і 

підсумкового контролю знань, умінь та навичок учнів; 

 забезпечення можливості системного контролю якості освітнього 

процесу. 

На основі дидактично обґрунтованого комплексу засобів навчання та 

враховуючи дидактичні функції навчально-методичного комплексу, для 

викладачів та майстрів виробничого навчання пропонується створення 

комплексів з навчальної дисципліни чи професійного модуля, які включають: 

1) навчальну документацію:  

– робочий навчальний план;  

– робочу навчальну програму;  

– плани-конспекти уроків теоретичного навчання / занять виробничого 

навчання; 

– перелік навчально-виробничих робіт з професії тощо;  

2) навчальні засоби для учнів:  

– підручники;  

– навчальні посібники;  

– конспекти лекцій, підготовлені викладачами; технологічні картки, 

підготовлені майстрами виробничого навчання; 

– довідники;  

– збірники задач і завдань для вправ і самостійних робіт; 

– комплекти інструкційно-технологічної документації тощо;  
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3) дидактичні засоби на урок/заняття: 

– природні та зображувальні наочні приладдя; 

– технічні засоби навчання;  

– демонстраційне обладнання;  

– тренажери;  

– тренувальні пристрої;  

– програмне забезпечення для комп’ютерної техніки;  

– дидактичні матеріали тощо;  

4) засоби для контролю знань, умінь та навичок учнів: 

– тести; 

– комплексні кваліфікаційні роботи; 

– комплексні кваліфікаційні завдання тощо; 

5) засоби для викладачів, майстрів виробничого навчання:  

– власна методика викладача, майстра виробничого навчання з 

навчальної дисципліни, виробничого навчання (професії);  

– методичні розробки з кожної теми програми;  

– методичні рекомендації;  

– інформаційні матеріали про кращі педагогічні та виробничі практики. 

Зміст і складові навчально-методичного комплексу варто поділити на 

дві групи: інваріативну і варіативну. Інваріантна складова містить лише 

потрібні компоненти, без яких руйнується авторська дидактично-методична 

концепція, вони тісно пов’язані між собою, доповнюючи одна одну. Це: 

програми, навчальні посібники, методичні посібники, хрестоматії, 

лабораторні практикуми тощо. До варіантної складової віднесено додаткові 

матеріали (дидактичні матеріали, науково-популярна література, довідники, 

методичні розробки тощо).  

Багатоаспектність функцій, що покладаються на навчально-методичні 

комплекси, визначає їх значення. Зокрема, діагностування навчальних 

досягнень дає змогу аналізувати процес засвоєння матеріалу, виявляти 

прорахунки у структурі знань, умінь, навичок. Організація самостійної 
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пізнавальної діяльності учнів у процесі виконання різнорівневих завдань дає 

змогу проєктувати навчально-виробничий процес, а його моніторинг в обсязі 

професійного стандарту визначає відповідний рівень навчальних досягнень, 

виявляє і фіксує його за допомогою якісних та кількісних показників.  

Основною складовою навчально-методичного забезпечення 

(комплексу) є засоби навчання. Засоби навчання виступають посередниками 

між суб’єктами процесу навчання: педагогом і учнем, а також мають 

відповідний вплив на ефективність освітнього процесу.  

Засоби навчання різноманітні та класифікуються за різними 

характеристиками: властивостями, суб’єктами діяльності, впливу на якість 

знань, розвиток різних здібностей, ефективності в освітньому процесі, 

характером уявлення навколишньої дійсності тощо. У процесі навчання 

використовуються друковані та електронні засоби навчання. Незалежно від 

змісту предмета професії всі засоби навчання кваліфікують відповідно до 

шляху подання інформації, функціонального призначення і методів 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

Залежно від шляху подання інформації система засобів навчання 

поділяється на групи: 

– друковані (підручники, довідники, словники, навчальні плакати, 

збірники завдань, інструкції, інструкційно-технологічні карти тощо); 

– екранні (транспаранти, відеозаписи тощо);  

– електронні (підручники, словники, відеофільми, презентації тощо); – 

звукові (грамофонні та магнітофонні записи); 

– об’ємні (натуральні зразки, моделі, макети, муляжі, тренажери). 

У свою чергу, із загальної системи виділяють засоби навчання, що 

відрізняються між собою за призначенням:  

– для передачі матеріалу в процесі викладу нового, 

– для організації й проведення самостійної роботи учнів, 

– для контролю і управління процесом навчання. 
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Залежно від форм і методів організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на уроці/занятті засоби навчання поділяються на: для 

фронтальних, групових та індивідуальних робіт. Функціонування будь-якої 

системи засобів навчання залежить від того, як викладач або майстер 

виробничого навчання використовує її у власній роботі. Це визначає зв’язки, 

що створюються між окремими елементами системи на засадах змісту 

навчального матеріалу і методів навчання. Встановлення цих зв’язків у 

процесі навчання є передумовою особистих методик, в яких виявляється 

технологія навчання, що створює оптимальні умови для передавання, 

засвоєння інформації на репродуктивному і продуктивному рівнях, активізує 

навчально-пізнавальну діяльність учнів, керує цією діяльністю за допомогою 

оперативного контролю.  

Ефективність навчання перебуває у прямій залежності від комплексу 

його засобів, а ефективність застосування – від його змісту і науково-

методичного обґрунтування. Комплекс засобів обумовлює досконалість не 

тільки окремих форм і методів навчання, а також їхню сукупність – 

дидактичну систему, що впливає на якість підготовки майбутніх фахівців. 

Залежно від змісту дисципліни або професії до складу цього комплексу 

входять різноманітні засоби, але всі вони мають доповнювати один одного і 

відповідати таким вимогам: 

 враховувати дидактичні, ергономічні, технічні, економічні аспекти; 

 відповідати навчальній програмі; 

 відповідати рівню розвитку сучасної науки, техніки і виробництва; 

 містити оптимальну систему засобів для передачі інформації 

організації самостійної роботи учнів і контролю за набутими ними знаннями, 

вміннями, навичками; 

 відповідати основним принципам дидактики, враховувати 

особливості теоретичного і виробничого навчання; 

 стимулювати застосування сучасних методів і форм навчання;  

 забезпечувати дидактичну спрямованість при навчанні учнів; 
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 гарантувати безпеку праці, відповідати естетичним і гігієнічним 

вимогам; 

 забезпечувати наукову організацію праці викладача, майстра 

виробничого навчання, учня; 

 забезпечувати максимальний педагогічний ефект. 

Таким чином, зміст навчання розкривається через його план, програму 

і систему засобів, яка є основою для організації, керування навчально-

пізнавальною діяльністю учнів з боку викладача чи майстра виробничого 

навчання. При цьому важливо забезпечити зв’язок «учень – навчальна 

система – викладач, майстер виробничого навчання», враховуючи рівень 

підготовки кожного учня, його здібності працювати з інформацією. 

У структурі освітнього процесу одним із провідних компонентів стають 

засоби навчання, орієнтовані на інтенсифікацію навчально-виховного 

процесу, підвищення його ефективності та якості, підготовку учнів до 

професійної діяльності та життя в умовах інформаційного суспільства, здатні 

значною міррю скорочувати терміни навчання і підвищувати його якість. 

Згадаємо, як в наукових джерелах трактуються дефініції «засіб», 

«засоби навчання».Засіб – прийом, спосіб, якась спеціальна дія, що дає 

можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; знаряддя (предмет, 

сукупність пристосувань) для здійснення будь-якої діяльності
109

. 

У контексті нашого дослідження поняття «засоби навчання» до сих пір 

не має однозначного тлумачення у педагогічній науці. Багато дослідників 

використовують різні визначення цієї дефініції та відзначають значущість 

засобів навчання в освітньому процесі. Зокрема Н. Мойесюк визначає засоби 

навчання як різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки 

яким більш успішно і за короткий термін досягається визначена ціль 

навчання
110

. 
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Ю. Жук засобами навчання називає будь-які засоби, прилади, 

обладнання, устаткування, що використовуються для передачі інформації в 

процесі навчання. При цьому дослідник наголошує на тому, що засоби 

навчання формують матеріальну та інформаційну складові освітнього 

середовища, впливають на діяльність суб’єктів навчання й організацію 

дидактичного процесу, створюють умови для забезпечення можливості 

досягнення конкретних, заздалегідь сформульованих цілей навчання, що 

можуть характеризувати якість дидактичного процесу
111

. 

У педагогічному енциклопедичному словнику про засоби навчання 

йдеться як про обов’язкові елементи оснащення кабінетів та їх інформаційної 

предметної сфери, що включають «… різноманітні матеріальні об’єкти. В 

тому числі штучно створені та залучені до навчального процесу як носії 

навчальної інформації та інструменти діяльності педагога і учнів. Терміну 

«засоби навчання» відповідають еквіваленти «навчальне обладнання», 

«наочні та навчальні засоби», «дидактичні засоби». До цієї ж групи 

зараховують засоби нових інформаційних технологій, комп’ютери, 

комп’ютерні мережі, інтерактивне відео, засоби медіаосвіти, навчальне 

обладнання на базі електронної техніки»
112

 . 

В. Сластьонін уводить поняття «дидактичні засоби», але, на його 

думку, «перш за все розуміються навчальні та наочні посібники, 

демонстраційні пристрої, технічні засоби тощо. Однак потрібно мати на 

увазі, що «засоби навчання» мають і більш широкий зміст. У цьому випадку 

це все те, що сприяє досягненню цілей освіти, тобто вся сукупність методів, 

форм, змісту, а також спеціальних засобів навчання»
113

 . 

Зважаючи на різні підходи щодо розуміння сутності поняття «засоби 

навчання», можемо говорити про те, що засобами навчання є об’єкти 
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матеріальної та нематеріальної дійсності, які спеціально створені або 

адаптовані відповідно до аудиторії та вимог освітнього процесу і 

використовуються з метою його якісної організації.  

У зв’язку з появою персональних комп’ютерів істотно змінилися і 

засоби навчання, що значно змінили їх функцію в педагогічній системі та 

допомогли досягти нового педагогічного ефекту. Одним із провідних засобів 

навчання нового покоління є електронні освітні ресурси. Електронний 

освітній ресурс (ЕОР) – це джерело навчальної інформації (текст, 

зображення, відео тощо), представлений у цифровому форматі. ЕОР можемо 

розуміти як матеріали і засоби, що містять систематизовані відомості 

навчального характеру, представлені в електронній формі та спрямовані на 

забезпечення освітнього процесу, в тому числі із застосуванням 

дистанційних освітніх технологій (ДОТ). 

У контексті методичного використання ЕОР у процесі навчання 

розрізняють основні, які використовуються з метою безпосередньої реалізації 

освітнього процесу, і організаційні – ЕОР, що використовуються для 

організації освітнього процесу. Ці засоби навчання виконують певні функції: 

інформаційну – є джерелом інформації; дидактичну – в доступному вигляді 

сприяють передачі навчальної інформації, формування умінь і навичок; 

мотиваційну – сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

контрольну – дозволяють оптимізувати педагогічну діагностику. 

Застосування ЕОР дозволяє сформувати навчальний матеріал в 

інтерактивній і наочній формі, активізує пізнавальний процес і дозволяє 

оперативно оцінити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Упровадження електронних освітніх ресурсів під час вивчення 

дисципліни/професійного модуля має ряд переваг:  

  освітні ресурси інтегруються в єдиному інформаційно-освітньому 

середовищі;  

  учні вивчають нові сфери знань, набувають нових вмінь та 

навичок;  
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  процес навчання здійснюється більш інтенсивно за рахунок 

розширення дидактичних функцій інноваційних засобів навчання;  

  відбувається розвиток інтелекту і мотивації до навчання. 

Розглянемо основні сучасні засоби навчання за допомогою 

електронних освітніх ресурсів. 

Вебінар (від слів «веб» і «семінар») є своєрідним віртуальним 

практикумом, організованим із застосуванням інтернет-технологій. Якщо 

розглядати вебінар з точки зору співвідношення до практикуму, то спільною 

характеристикою є насамперед інтерактивність. Учень робить доповідь, 

слухачі (викладач) ставлять запитання, учень відповідає.  

Відеоконференція (англ. videoconference) є однією зі сфер 

інформаційно-комунікаційної технології, що забезпечує одночасну 

двосторонню обробку, передачу, перетворення і подання інтерактивної 

інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-

програмних засобів комп’ютерної техніки. Досить часто відеоконференції 

іменуються сеансами відеоконференцзв’язку. Відеоконференцзв’язок є 

телекомунікаційною технологією інтерактивної взаємодії декількох 

абонентів, за допомогою якої здійснюється обмін аудіо-відео у реальному 

режимі часу з урахуванням передачі керуючих даних.  

Віртуальна консультація є одним із засобів навчання, що найбільш 

часто застосовується під час організації самостійної роботи учнів стосовно 

вивчення різноманітних інтерактивних навчальних матеріалів.  

Відеолекція. Є однією з різновидів лекцій, що реалізується за 

допомогою відеозйомки. За своєю формою цей вид лекцій скорочений, 

доповнений схемами, таблицями, фотографіями та відеофрагментами, які 

ілюструються в процесі викладання матеріалу лекції. Такий вид лекцій є 

ефективним засобом навчання в рамках дистанційного і заочного навчання, а 

також у процесі повторення раніше вивченого матеріалу. 

Доцільно зазначити, що сучасні засоби інформації та масових 

комунікацій не здатні замінити традиційну лекцію, але за допомогою 
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інтерактивних засобів навчання лекція стає більш гнучкою та 

диференційованою. Такий підхід дає можливість врахувати й особливості 

дисципліни, що вивчається, і специфіку аудиторії, і психологічні 

закономірності пізнання, переробки почутого, його впливу на формування 

оцінок, відносин, поглядів, почуттів і переконань людини, і можливості 

нових інформаційних технологій. 

Інтерактивна (проблемна) лекція представлена у вигляді виступу 

досвідченого педагога перед аудиторією учнів протягом 2-4 академічних 

годин із застосуванням різних активних форм навчання. Наприклад, ведена 

(керована) дискусія або бесіда; модерація – це форма навчання, за якої у 

процес вивчення матеріалу найбільш повно залучаються всі учасники 

лекційного заняття; демонстрація слайд-презентації або фрагментів 

навчальних фільмів; мозковий штурм; мотиваційна промова.  

Віртуальний тьюторіал використовується з метою закріплення і 

коригування знань та умінь, отриманих учнями самостійно. Віртуальний 

тьюторіал сприяє виробленню навички групової діяльності, а також обміну 

досвідом з іншими учасниками освітнього процесу.  

Тьюторіали проводяться із застосуванням активних методів навчання 

(групових дискусій, ділових ігор, вирішення кейсів, тренінгів та мозкових 

штурмів). 

Онлайн-семінар є одним із різновидів вебконференцій, організації 

онлайн-зустрічей або презентацій за допомогою Internet в реальному режимі 

часу. В процесі вебконференцій кожен учасник освітнього процесу перебуває 

перед особистим ПК, зв’язок між усіма учасниками здійснюється за 

допомогою Internet через відповідні додатки, які завантажуються на ПК 

учасника, або за допомогою вебдодатків. 

Семінар із використанням відеокейсів. Необхідно зазначити, що у 

сучасній дидактиці активно застосовуються навчальні відеокейси. Відеокейс 

– це інструмент навчання, який створений на основі кейс-методу (метод 

аналізу конкретних ситуацій). Сутність цього методу полягає в тому, що 
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учням пропонується осмислити реальну ситуацію з професійної практики. У 

випадку з відеокейсом навчальна або навчально-виробнича ситуація 

описується за допомогою кіно. Реалізація цього методу може мати ігровий 

характер (ситуація розігрується професійними акторами за заздалегідь 

підготовленим сценарієм), або документальний. Відеокейс складається з 

відеофільму на електронному носії; методичної записки для викладача або 

майстра виробничого навчання, що містить рекомендації щодо ефективності 

застосування відеокейсу, авторський аналіз ситуації та питання для 

обговорення, а також додаткові завдання і вправи з теми, що розглядається 

або відпрацьовується).  

Електронне портфоліо – це сукупність робіт учнів, зібраних із 

застосуванням електронних засобів і носіїв. Такими засобами чи носіями 

можуть бути компакт-диски у формі СВ-КОМ / ОУО (електронне портфоліо), 

або вебсайти (онлайн-портфоліо). В електронній формі зручно зберігати і 

редагувати текстові та аудіовізуальні файли.  

Провідними способами сучасної організації процесу інтерактивного 

навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти є самостійна 

робота учнів з використанням можливостей інформаційних комп’ютерних 

технологій (ІКТ). Робота з ІКТ передбачає розроблення викладачем чи 

майстром виробничого навчання завдань із використанням інтернет-

технологій у режимі online. Завдання для самостійної роботи можуть бути 

спрямовані на пошук учнями інформації; завдання на пошук і обробку 

інформації; на організацію взаємодії в мережі; завдання по створенню 

вебсторінок; виконання проєктів. 

Інноваційним способом організації самостійної роботи учнів є 

симуляції (інтерактивні імітатори реальних ситуацій), які вважаються 

одними із найбільш ефективних сучасних практичних технологій 

електронного навчання. Електронне навчання – це навчання в 

інтерактивному, дистанційному форматі через Інтернет, локальну 

внутрішньокорпоративну мережу Інтернет або за допомогою електронної 
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пошти. Цей вид навчання розрахований на удосконалення учнями вміння і 

здатності працювати самостійно, вести власне дослідження, сприяє розвитку 

творчості, критичного мислення, прийняття рішень, переміщення учня в 

реальність майбутньої професійної діяльності. За допомогою навчальних 

симуляцій можливо розвити швидкість відповідної реакції; виробити 

здатність вирішувати професійні завдання, оцінювати отриману інформацію 

та використовувати її у подальшій професійній діяльності. Складні 

перевірки, контроль та технології оцінки вбудовані в інструментальні засоби 

симуляцій і є точним відображенням ефективності навчання. 

Інтерактивні презентації застосовуються з використанням різних 

допоміжних засобів: дошки, електронної книги, відеослайдів, постерів, 

комп’ютерів тощо, із подальшим обговоренням матеріалів. Такий навчальний 

засіб використовується для організації процесу вивчення теоретичного змісту 

в інтерактивному режимі. У результаті навчальної діяльності у форматі 

інтерактивної презентації вдосконалюються способи пошуку, обробки та 

надання інформації; розвиваються комунікативні навички; актуалізується та 

візуалізується досліджуваний зміст навчального матеріалу, що викладається. 

Прикладом застосування зазначених вище засобів навчання може 

слугувати електронний навчальний ресурс «Школа розвитку ІТ-

компетентності» Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській області (https://nmcpto.sumy.ua/?page_id=11880). Це 

своєрідний освітній проєкт, що передбачає навчання педагогічних 

працівників закладів професійної освіти використанню сучасних ІТ-ресурсів 

(https://blogptnznavchanna.blogspot.com/) і сам заснований на 

компетентнісному підході з використанням електронних освітніх ресурсів. 

Педагоги закладів професійної (професійно-технічної) освіти повинні 

вирішувати проблеми, пов’язані з постійним зростанням обсягу інформації, 

яку повинен засвоїти учень, та скороченням часу на вивчення дисциплін. Ця 

суперечність може бути усунена за рахунок високоякісних підручників і 

https://nmcpto.sumy.ua/?page_id=11880
https://blogptnznavchanna.blogspot.com/
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посібників, у першу чергу електронних, та розробки навчально-методичних 

матеріалів (електронних комплексів). 

Електронний підручник/посібник. Це електронне видання, що за 

структурою, змістом та художнім оформленням відповідає друкованій формі 

підручника/посібника, містить мультимедійні елементи та інтерактивні 

посилання, що розширюють і доповнюють його зміст. Сучасний електронний 

підручник разом з електронними керуючими оболонками – це 

багатофункціональний інструмент навчання, здатний вирішувати цілий ряд 

завдань для різних категорій користувачів. З одного боку, його можна 

розглядати як засіб організації самостійної роботи учнів з індивідуальною 

дозованою педагогічною допомогою. З іншого боку, за допомогою засобів 

сучасних керуючих підручниками електронних оболонок педагог може 

використовувати різні форми очного і заочного контролю знань учнів, 

аналізувати статистику їхньої роботи у динаміці, підвищувати мотивацію 

учнів. 

Електронні підручники/посібники орієнтуються на представлення 

інформації за допомогою НТМL-сторінок, з’єднаних між собою 

гіперпосиланнями. Знаходження будь-якої інформації в посібниках 

максимально спрощується завдяки наявності у нижній або верхній частині 

кожної сторінки кнопок панелі навігацій, за допомогою яких можна 

потрапляти до потрібного розділу. Будова і виклад навчально-методичного 

матеріалу електронного підручника має враховувати індивідуальні та вікові 

особливості учнів. Матеріал розподіляється на теоретичний та практичний 

блоки, а також має блок контролю знань, умінь та навичок, які повинен 

засвоїти учень після вивчення теми або навчального елементу, що допомагає 

не тільки оволодіти знаннями, а й формує ділові якості з обраної професії.  

Прикладом електронного посібника для закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти можна визначити електронний посібник з 

предмету «Охорона праці», створений за допомогою програмного 
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забезпечення SMART Notebook 10, зміст і порядок роботи якого 

представлено у додатку. 

Інтерактивний навчально-методичний комплекс. Створення 

навчально-методичних комплексів та педагогічних програмних засобів 

сприяє організації як самостійної, так і індивідуальної роботи учнів, яка за 

рахунок інтерактивного режиму набуває більшої цілеспрямованості, 

зумовлює розвиток творчих здібностей, надає можливості створити для 

навчання сприятливий психологічний клімат за рахунок можливості вибору 

оптимального темпу отримання інформації та навчальних завдань, 

можливості виконати самоперевірку рівня засвоєння навчального матеріалу, 

отримати підказку та заохочення до пошукової діяльності. Принцип 

безпосереднього доступу до основних блоків дає учням можливість 

продовжувати вивчення матеріалу, повертатися, за необхідності, до раніше 

вивченого, припинити та розпочати навчання (вивчення теоретичного 

матеріалу, самоперевірку, розв’язання завдань, користування довідниковими 

матеріалами). 

Інтерактивні навчально-методичні комплекси застосовуються на всіх 

етапах освітнього процесу, таких як:  

 постановка пізнавального завдання; 

 викладання змісту навчального матеріалу за допомогою 

можливостей інтерактивних технологій; 

 організація навчальної діяльності з виконання окремих завдань під 

час реалізації інтерактивності, комп’ютерної візуалізації; 

 автоматизація контролю діяльності учнів із подальшою 

діагностикою і корекцією помилок учнів; підготовка до наступної навчальної 

діяльності (автоматизації представлення навчального матеріалу, завдання 

орієнтирів для самоосвіти, додаткової освіти). 

Інтерактивний навчально-методичний комплекс покликаний 

забезпечити всебічність і безперервність дидактичного циклу: надавати учню 

теоретичний матеріал, забезпечувати активну тренувальну діяльність, 
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будувати індивідуальні навчальні завдання, здійснювати операційний 

контроль дій учнів, реалізовувати зворотний зв’язок, оцінювати.  

Інтерактивні засоби навчання інтегрують в собі значні розподілені 

освітні ресурси, здатні забезпечити освітнє середовище формування і прояву 

ключових компетентностей, до яких у першу чергу відносяться інформаційна 

та комунікативна. Інтерактивні засоби формують принципово нові методичні 

підходи в системі освіти. Наявні програмні продукти, в тому числі 

інтерактивний навчальний комплекс, дозволяють істотно підвищити 

ефективність навчання. 

Одним із прикладів такого інтерактивного навчально-методичного 

комплексу є електронний контент навчально-методичного забезпечення 

професії «Продавець продовольчих товарів»
114

. Необхідно відзначити й такі 

навчальні засоби, що пропонуються учням у готовому вигляді. Це 

різноманітні друковані матеріали, які можуть бути представлені як на 

паперових носіях, так і у вигляді комп’ютерних файлів. До цієї групи можна 

віднести багатофункціональні друковані роздаткові матеріали (БДРМ). Це 

засоби навчання, які тиражуються та видаються кожному учню. БДРМ 

можуть бути одноразового або багаторазового використання і призначені для 

вирішення певних дидактичних завдань, зокрема, використовуватись для 

повідомлення нової інформації, для роботи на заняттях, для контролю і 

самоконтролю навчальних досягнень. Як БДРМ можуть використовуватись 

навчальні посібники, періодичні та інші видання, різні завдання, бланки 

тестового контролю, ситуаційні матеріали, які застосовуються в ділових іграх 

або для самостійної роботи, довідкові та нормативні матеріали, схеми тощо.  

Багатофункціональні друковані роздаткові матеріали можуть 

виконувати різні дидактичні функції. Функція БДРМ у вигляді плану занять, 

переліку рекомендованої літератури та інших відомостей, що надають учням 

                                                           

114
 Електронний контент навчально-методичного забезпечення професії «Продавець продовольчих 

товарів». URL: 

https://sites.google.com/view/sumyprodavetspto/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0

%BD%D0%B0?authuser=2 

https://sites.google.com/view/sumyprodavetspto/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=2
https://sites.google.com/view/sumyprodavetspto/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=2
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інформацію про зміст занять або самостійну роботу, яку їм необхідно буде 

виконати, орієнтовна. Дублюючу функцію БДРМ виконує, коли учням 

надаються матеріали, представлені за допомогою технічних засобів навчання. 

Важливу функцію синтезу виконують багатофункціональні друковані 

роздаткові матеріали, що містять узагальнюючу інформацію, – порівняльні 

таблиці, схеми, логічні структурні блок-схеми, графічні схеми навчальних 

тем тощо. БДРМ є дуже ефективним засобом інтенсифікації освітнього 

процесу. Якщо вони містять варіанти підходів до вирішення завдань, які 

створюють певні асоціації, то тоді виконують функцію спонукання. Як 

приклад такого засобу навчання можна розглядати «Робочий зошит з 

предмета "Обладнання та технології зварювальних робіт"» для підготовки 

кваліфікованих робітників з професії «Електрогазозварник» (додаток). 

Застосування засобів навчання є обов’язковою складовою освітнього 

процесу. Вибір засобів навчання визначається рядом його умов, але в 

основному залежить від вибору педагогом методу навчання. Засоби і методи 

навчання тісно пов’язані і завжди використовуються в поєднанні один з 

одним, тому при проєктуванні процесу навчання вони вибираються системно 

і мають один одного взаємодоповнювати. Педагог продумує цю систему 

зазвичай на етапі розробки системи занять (підготовки календарно-

тематичного, перспективно-тематичного плану, навчально-методичної карти 

програми тощо), а деталізує при проєктуванні конкретного заняття. 

Підставою для вибору системи методів і засобів навчання є мета заняття як 

прогноз його результату, тому ефективне формулювання мети через 

результати діяльності учнів. З огляду на це, а також на інші умови 

(передбачувану мотивацію учнів, наявні засоби навчання, технічне 

оснащення, власний досвід) викладач чи майстер виробничого навчання 

вибудовує можливі варіанти досягнення результатів, обирає найбільш 

ефективний з них. 

Застосування в освітньому процесі різноманітних інтерактивних 

засобів навчання сприяє наочній ілюстрації процесу або явища. Крім того, 
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дозволяє проводити автоматизований контроль знань з конкретної проблеми 

або модуля в цілому, використовувати особливі форми подачі інформації, 

доступної учням, а також вибудувати індивідуальну траєкторію навчання. 

Використання у процесі навчання широкого спектра сучасних засобів 

навчання дозволяє значною мірою оптимізувати навантаження педагога, 

підвищувати кваліфікацію без відриву від своєї діяльності, полегшує 

засвоєння і запам’ятовування професійно важливої інформації, допомагає 

усвідомити нову інформацію і сформувати своє ставлення до неї. 

Отже, сучасні засоби навчання в широкому розумінні цього поняття 

становлять інформаційне середовище закладу освіти, частиною якої є 

інформаційно-освітнє середовище як системно організована сукупність 

інформаційного, технічного та навчально-методичного забезпечення. 

 

4.3. Підготовка та підвищення кваліфікації викладачів та майстрів 

виробничого навчання закладів професійної освіти 

 

Сьогодні професійна (професійно-технічна) освіта, перебуваючи у 

режимі законодавчого оновлення та докорінного реформування, вбачає 

провідне своє завдання у задоволенні потреб національної економіки у 

кваліфікованих кадрах; формуванні та розвитку в осіб знань, умінь, навичок, 

професійних і загальних компетентностей, необхідних для трудової 

діяльності за певною професією (групою професій), спеціальністю; 

забезпеченні конкурентоспроможності та мобільності осіб на ринку праці; 

створенні умов для професійного розвитку особистості упродовж життя. 

Досягти цього можна, мобілізувавши потенціал педагогів, удосконаливши 

навчально-методичне забезпечення підготовки кадрів у системі П(ПТ)О. 

Незважаючи на стрімкі зміни в освіті й технологіях, зростання 

інформаційних ресурсів за рахунок всесвітньої мережі Інтернет, одним із 

ефективних і ключових інструментів для педагога був і залишається продукт 
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його інтелектуальної творчості, яким є навчальна і методична література, 

діючі стенди, макети, схеми тощо. 

Оскільки на державному рівні проблема навчально-методичного 

забезпечення навчального процесу практично не вирішується, основний 

акцент слід зробити на оновленні й удосконаленні навчально-методичного 

забезпечення зусиллями самих педагогів. Педагоги закладів профтехосвіти 

активно працюють над створенням різноманітних навчальних і методичних 

продуктів. Саме результати педагогічної діяльності, впроваджені у процес 

професійної підготовки майбутнього кваліфікованого робітника, здатні 

підвищити ефективність навчально-виховного і навчально-виробничого 

процесів, привести їх у відповідність до державних стандартів освіти, а також 

суттєво підвищити фаховий рівень педагогів професійної школи.  

Сьогодні особливу увагу слід приділити створенню навчально-

методичного забезпечення саме професійної підготовки, адже на державному 

рівні література із професій, за якими навчають у П(ПТ)О, здебільшого не 

видається, а якщо і видається, то у незначній кількості. Зрозуміло, що така 

ситуація унеможливлює якісне навчання у системі П(ПТ)О, не сприяє 

приведенню навчально-виробничого процесу в закладі освіти у відповідність 

до державних стандартів із конкретних робітничих професій, реалізації 

новітніх підходів до підготовки кваліфікованих кадрів. 

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу визначають 

як сукупність документів, наукових, навчальних, методичних матеріалів, які: 

а) описують зміст, б) встановлюють структуру, в) визначають результат, г) 

регламентують перебіг навчального процесу. Його оновлення й розробка 

сприятиме вирішенню актуальних проблем, пов’язаних із процесом 

підготовки кваліфікованого робітника, стимулюватиме фахове зростання 

педагогічного персоналу. 

На навчально-методичне забезпечення покладено функцію управління 

процесом засвоєння компетентності. Поряд із основною також виділяють 

його часткові функції, що розкривають основну, зокрема: інформаційну, 
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системоутворюючу, функцію закріплення й самоконтролю, самоосвіти, 

інтерактивну, координаційну, розвивально-виховну, а також оцінювальну. 

Оцінювальна функція, у свою чергу, передбачає: розкриття у текстах 

комплексно-методичного забезпечення цінності того, що вивчається; 

розробку завдань та оцінку. 

Основу комплексно-методичного забезпечення становлять засоби 

навчання, що виконують загальні дидактичні функції, а саме:  

 підвищують ступінь наочності з метою посилення доступності для 

здобувачів освіти навчального матеріалу;  

 допомагають задовольнити й розвинути мотивацію до опанування 

компетентностями;  

 виконують роль джерела інформації;  

 виконують роль засобів управління пізнавальною діяльністю 

здобувачів кваліфікацій з боку викладачів, майстрів виробничого навчання . 

До навчально-методичного забезпечення процесу професійної 

підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти можна 

віднести навчальні засоби (підручники, навчальні посібники, конспекти 

лекцій, довідники, збірники задач і завдань, комплекти інструкційно-

технологічної документації та ін.), дидактичні засоби для проведення 

навчальних занять (природне та зображувальне наочне приладдя, технічні 

засоби навчання, демонстраційне обладнання, тренажери, тренувальні 

пристрої, програмне забезпечення для комп’ютерної техніки, дидактичні 

матеріали тощо), засоби для викладачів, майстрів виробничого навчання 

(власна методика викладача з предмета (професії), методичні розробки з 

кожної теми програми, методичні рекомендації), інформаційні матеріали 

про інноваційний педагогічний та виробничий досвід. 

Необхідність переходу до модульно-компетентнісної парадигми 

професійної підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей 

виробництва, а також запровадження в освітній процес елементів дуальної 
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форми навчання зумовлені запитами сучасного ринку праці, який потребує 

мобільного виробничого персоналу високого рівня кваліфікації.  

Законодавчо така вимога передбачена у статті 15 Закону України «Про 

освіту», постанові Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій», постанові Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2017 № 373 «Про затвердження Порядку 

розроблення та затвердження професійних стандартів», розпорядженні 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану 

заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–2020 роки 

та проєкті Закону «Про професійну (професійно-технічну) освіту» 

Відомо, що модульно-компетентнісний підхід у професійній освіті 

дозволяє оновлювати зміст освіти, що базується на професійних та освітніх 

стандартах, впроваджувати гнучку систему формування професійних 

кваліфікацій особи, інноваційні технології навчання та створювати сучасний 

освітній простір за участю роботодавців. Водночас такий підхід надає змогу 

здобувачеві професійної освіти впродовж усієї трудової діяльності 

професійно розвиватись, засвоювати нові компетентності, набувати повних 

або часткових кваліфікацій в межах професії за гнучкими індивідуальними 

освітніми траєкторіями. 

Наразі в Україні розроблено 172 СП(ПТ)О на модульно- 

компетентісній основі й запроваджено їх у освітній процес для професійного 

навчання різних категорій здобувачів професійних кваліфікацій. 

Водночас проблемою залишається недостатня кількість професійних 

стандартів на модульно-компетентісній основі, розроблених Інститутом 

професійних кваліфікацій, що слугують основою для розроблення освітніх 

стандартів – їх розроблено лише для 84 професій. Такий стан проблеми 

стимулює процес розроблення освітніх стандартів силами самих педагогів 

ЗП(ПТ)О із залученням роботодавців, що  через низку об’єктивних причин не 

забезпечує їх високу якість повною мірою. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
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Особливістю розроблених СП(ПТ)О, що ґрунтуються на 

компетентнісній основі, є те, що в них відсутня звична для педагогів 

предметна система навчання. Професійні кваліфікації, які має здобути 

випускник, представлені компетентностями, а не змістом типових програм 

навчальних дисциплін. Це зумовлює переорієнтацію викладача, майстра 

виробничого навчання на нову модель педагогічної діяльності, яка потребує 

вмінь оперувати рядом компонентів навчального процесу, зокрема, щодо 

способів формування в здобувачів професійної освіти компетентностей з 

обраної професії, відбору і проєктування змісту навчання, способів 

впровадження спеціальних знань у практику, умінь здійснювати самостійний 

пошук і відбір технологічної інформації, розробляти комплексно-методичне 

забезпечення навчального процесу. 

Серед необхідних педагогові компетентностей мають бути такі, як: 

використання інноваційних форм і методів проведення навчальних занять; 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх 

ресурсів, відеоматеріалів; оновлення та створення відповідного комплексно-

методичного забезпечення усіх структурних елементів навчальних занять, а 

також створення підручників. 

Зважаючи на актуальність впровадження модульно-компетентнісного 

підходу у підготовку кваліфікованих робітників, важливим завданням постає 

навчання педагогів вмінню розробляти модульні навчальні програми з 

врахуванням усіх одиниць компетентностей стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти, впроваджувати закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти доцільно обґрунтовані підходи до розроблення 

якісної навчально-планувальної та облікової документації з підготовки 

кваліфікованих робітників і оновлювати й створювати відповідне комплексно-

методичне забезпечення навчального процесу.  

Закон України «Про освіту» проголошує право педагогів на академічну 

свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання у педагогічну 

діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають 
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стандарту освіти, а також розроблення та впровадження авторських навчальних 

програм, проєктів, освітніх методик та технологій, методів і засобів навчання, 

насамперед методик компетентісного навчання (ст.54). 

Професійно-педагічна компетентність педагогічного персоналу ЗП(ПТ)О, 

система їхнього професійного розвитку стають провідними чинниками у 

забезпеченні якості навчального процесу та високого рівня кваліфікації 

майбутніх робітників. Набуття викладачами, майстрами виробничого навчання 

зазначених професійно-педагогічних компетентностей відбувається у процесі 

підвищення їхньої кваліфікації та неперервного професійного розвитку в 

системі формальної, неформальної та інформальної освіти впродовж усього 

періоду педагогічної діяльності. 

Ця тематика освітніх потреб педагогів уводиться до змісту курсового 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також реалізується 

шляхом проведення цільових семінарів, тренінгів, інших видів навчання, що 

пропонуються суб’єктами підвищення кваліфікації. Практика нашої діяльності 

засвідчує, що найбільш бажаними формами підвищення кваліфікації для 

викладачів та майстрів виробничого навчання із зазначеної тематики є семінари 

та тренінги як інтенсивний та продуктивний шлях особистісно орієнованого 

активного набуття інноваційних компетентностей у колективному співнавчанні. 

Наведемо тематику семінарів та тренінгів для викладачів та майстрів 

виробничого навчання зі створення комплексного методичного забезпечення на 

компетентісній основі. 

Семінар за темою: «Сутність комплексно-методичного забезпечення 

навчального процесу у підготовці кваліфікованих робітників на основі 

компетентісного підходу та особистісної орієнтації» 

План 

1. Функції комплексно-методичного забезпечення у професійному 

навчанні. 

2. Складові системи комплексно-методичного забезпечення опанування 

модулями компетентностей з конкретної професії. 
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3. Види нормативно-методичних документів організації освітнього 

процесу як складова комплексно-методичного забезпечення. 

4. Рекомендовані до впровадження посібники, підручники,тощо . 

5. Інструкційно-методичні та інформаційні матеріали та їх види. 

6. Наочні та технічні засоби як складові комплексно-методичного 

забезпечення. 

7. Мультимедійні засоби навчання як важлива складова комплексно-

методичного забезпечення опанування модулями компетентностей з конкретної 

професії. 

8. Види комплексно-методичного забезпечення контролю якості 

засвоєння компетентностей. 

Тренінг зі створення письмового інструктування здобувачів 

професійних кваліфікацій.  

Завдання тренінгу: Розробити інструкційну карту для засвоєння модуля 

компетентностей з професії « Кухар» 3 розряду. 

Основним методом формування змісту державних стандартів, які 

ґрунтуються на компетентнісному підході, є аналіз трудових функцій та 

компетентностей у межах професій, затребуваних на ринку праці.  

Відповідно до пункту 2.2.4 Положення про організацію навчально-

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах 

майстрами виробничого навчання повинні бути розроблені відповідно до 

чинних державних стандартів інструкційні чи технологічні карти для всіх 

навчально-виробничих робіт, внесених до переліків навчально-виробничих 

робіт. Розробка та використання письмових інструкцій для виконання різних 

видів трудової діяльності та засобів вимірювання навичок і вмінь є важливою 

умовою швидкого і якісного набуття здобувачем освіти необхідних 

професійних компетентностей. 

Формування професійної компетентності, як важливої якості 

кваліфікованого робітника, вимагає постійного оновлення змісту навчально-

виробничого процесу відповідно до інновацій у виробничій сфері.  Цьому 
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сприяє застосування письмового інструктування здобувачів освіти, що дає 

можливість чітко, максимально дохідливо, але водночас повно пояснити 

виконання прийомів та трудових дій у межах компетентності, правил 

дотримання технологічного процесу, вимог охорони праці та водночас 

значно розширює можливості педагога щодо управління процесом навчання і 

є однією з важливих умов підвищення ефективності навчального заняття. 

Мета і завдання письмового інструктування. Письмове 

інструктування – це інструктаж за допомогою інструктивно-методичних 

документів, які містять відомості та вказівки, необхідні здобувачам 

професійної освіти для виконання вправ або навчально-виробничих завдань. 

Письмове інструктування є одним із методичних прийомів проведення уроку 

виробничого навчання та дозволяє налагодити самостійну роботу учнів з 

виконання навчального завдання.  

Робота з картами письмового інструктажу повинна навчити учнів 

користуватися інструкційними картами на виробництві при виконанні певних 

видів робіт, операцій на кожному робочому місці та самостійно здійснювати 

контроль за правильністю та якістю виконання навчальних завдань.  

Письмове інструктування – основа технічної грамотності майбутніх 

робітників. За допомогою інструкційно-технологічної документації 

дотримується цілісність технологічного процесу: послідовність виконання 

операцій, необхідне обладнання та прилади, правильність прийомів 

виконання операцій та охорона праці, підвищується якість навчання учнів, 

рівень їх професійної компетентності в опануванні професією. Виготовлення, 

правильне і систематичне застосування письмових інструкцій підвищує 

наукову організацію праці майстра виробничого навчання. 

Письмове інструктування допомагає розвивати навички самостійності 

у здобутті компетентностей на основі самонавчання, критичного мислення, 

відповідальності, самоконтролю. Цей вид комплексно-методичного 

забезпечення підвищує продуктивність навчальної діяльності, дає 

можливість швидше опанувати прийоми виконання окремих операцій та 
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професії в цілому, полегшує викладачу, майстрові виробничого навчання 

керівництво навчально-виробничим процесом. 

На відміну від інших дидактичних засобів навчання, у письмових 

інструкціях поєднуються різні види навчальної інформації. Дидактична 

цінність письмових інструкцій підсилюється в тому випадку, якщо вони 

відповідають дидактичним вимогам і забезпечують варіювання у них різних 

видів інформації – описової, графічної, а також контрольних запитань. 

Письмові інструкції дають описову інформацію про те, що і як 

необхідно зробити, якого результату необхідно досягти, опановуючи ту чи 

іншу компетентність. Письмові інструкції дозволяють зберігати необхідну 

інформацію на час усього періоду навчання і тим самим створюють 

можливість повторного звернення здобувачів освіти до навчального 

матеріалу для закріплення тих чи інших компетентностей. 

Підвищення ефективності управління навчальним процесом 

зумовлюється тим, що з письмовою інструкцією з опанування певної 

компетентності працює індивідуально кожний здобувач кваліфікації, його 

навчальна діяльність залежить від особистісних навчальних можливостей та 

відбувається у власному темпі. Навчання стає більш самостійним. Письмове 

інструктування забезпечує більші можливості використання його як засобу 

для управління самостійною діяльністю в умовах організації навчально-

виробничого процесу, що ґрунтується на компетентнісному підході. 

Вимоги до розроблення і використання письмових інструкцій. 

Документація письмового інструктування може бути різноманітною за 

стилем і змістом, але повинна бути простою за структурою: чіткою, 

лаконічною, зрозумілою, технічно відповідною. До неї варто включати такі 

види наочності, як зразки, фотографії, малюнки, схеми, графіки. Письмове 

інструктування має виконувати дві функції: 

 виробничо-технологічну, що регламентує, які трудові дії та в якій 

послідовності необхідно виконувати для досягнення результату навчання; 

 навчально-інструктивну – давати вказівки, як виконувати трудові дії. 
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Інструкційна документація повинна містити: послідовність виконання 

вправ або робіт, вказівки про характер і особливості способів виконання 

трудових прийомів, рухів, операцій або роботи. 

Педагогічні вимоги до навчальної інструкційно-технологічної 

документації передбачають: 

 можливість управління всіма видами навчально-виробничої 

діяльності учнів; 

 залежність виду і структури документації від специфіки професій; 

 можливість використання письмових інструкцій на всіх етапах 

навчання і в усіх видах інструктажу; 

 забезпечення єдності й наступності змісту і структури письмових 

інструкцій. 

При розробленні конкретних документів необхідно керуватися 

такими вимогами до інструкційно-технологічної документації, як: 

 відповідність програмі навчання; 

 відносна закінченість за змістом – відображення певних частин 

операції або закінченого технологічного процесу; 

 простота форми і структури, зручність у користуванні; 

 урахування реальних умов навчального процесу; 

 чіткість, ясність, доступність, образність, лаконічність і технічна 

грамотність інструкційно-технологічної документації; 

 поєднання словесних і наочних (графічних) рекомендацій; 

 поступове ускладнення навчально-виробничих вимог до роботи 

учнів; 

 наочність – ілюстрація малюнками, схемами, фотографіями, 

ескізами, графіками, що мають певну інструктивну значимість; 

 зміст кожного документа повинен забезпечувати можливість 

виконання письмових інструкцій безпосередньо на робочому місці учня. 

Майстер з перших уроків виробничого навчання повинен навчити учнів 

користуватись письмовими інструкціями. Для цього необхідно детально 

http://ua-referat.com/Роботи
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проаналізувати з учнями всі види письмових інструктажів, виробити в них 

уміння і навички їх правильного застосування. 

Майстри виробничого навчання зобов’язані постійно працювати над 

удосконаленням дидактичного рівня документації письмового 

інструктування і пам’ятати, що письмове інструктування у поєднанні з 

іншими методами навчання значно підвищить якість навчання учнів на уроці, 

а, отже, і результативність виробничого навчання загалом. 

Основними документами письмового інструктування є інструкційні, 

технологічні й інструкційно-технологічні карти.  

Інструкційні карти застосовуються при освоєнні та відпрацюванні 

трудових прийомів, способів, операцій, видів робіт; а інструкційно-

технологічні та технологічні карти використовуються при виконанні 

навчально-виробничих робіт комплексного характеру. 

Інструкційна карта містить вказівки до найбільш раціональної 

послідовності виконання роботи, вправ, прийомів, дій та необхідні 

інструктивні вказівки про правила виконання, тобто дає порядково-

розгорнуту орієнтовну основу діяльності при освоєнні відповідної 

досліджуваної трудової операції, виду роботи, компетентності. 

 

Зразок інструкційної карти 

Назва трудової дії, компетентності, модуля роботи 

Порядок виконання, трудової дії, 

компетентності, модуля роботи 

Інструкційні вказівки щодо 

виконання 

  

 

Зразок інструкційної карти 

Назва трудової дії, компетентності, модуля роботи 

 

Малюнок, ескіз, схема, 

фотографія 

Інструкційні вказівки  

щодо виконання 

Правила безпеки 

праці 
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Технологічна карта містить вказівки, а також необхідні вимоги до 

виконання технологічної операції чи роботи. У технологічній карті 

обов’язково повинно бути вказано послідовність обробки, технологічні та 

технічні вимоги, обладнання, інструменти, матеріали для виконання роботи. 

Технологічні карти можуть також включати і правила безпеки праці. 

Зразок технологічної карти 

№ 

з/

п 

Назва 

компетент-

ності 

Малюнок, 

ескіз,  

фотографія 

Технологічні вимоги 

щодо виконання 

трудових дій 

Обладнання, 

інструменти, 

пристрої 

Матеріали, 

сировина 

Правила 

безпеки 

праці 

       

 

Різновидом технологічної карти є карти технологічної послідовності 

обробки деталі, вузла, виробу. Такі карти учні можуть складати самостійно 

при підготовці до уроку. Це допомагає усвідомити послідовність роботи, яка 

буде виконуватись, а на уроці за допомогою картки відтворити в пам’яті всі 

етапи обробки кожної деталі. 

Зразок карти технологічної послідовності обробки вузла  

(виробу, деталі)Назва вузла (виробу, деталі) 

№ операції Назва операції Послідовність виконання 

   

 

Інструкційно-технологічна карта містить вказівки для виконання 

навчально-виробничої роботи залежно від технології, послідовність та 

правила виконання прийомів роботи, технологічні та технічні вимоги, 

малюнки, креслення, ескізи, обладнання, інструменти, правила безпеки праці.  

Зразок інструкційно-технологічної карти 

Назва компетентності, операції, виду роботи 

Малюнок, 

ескіз, 

фотографія, 

креслення (за 

необхідності) 

Послідов- 

ність 

виконання 

Інструкційні 

вказівки щодо 

виконання 

Техноло-

гічні  

вимоги 

Обладнання, 

інструменти, 

пристрої 

 

Матеріали, 

сировина 

Правила 

безпеки 

праці 
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Різновидом технологічних карт може бути інструкційно-технологічна 

карта запобігання можливих дефектів, у якій вказано дефекти, причини їх 

виникнення та способи їх усунення. Досвідчений майстер знає, які дефекти 

зустрічаються найбільш часто і попередньо самостійно чи разом з учнями 

готує індивідуальні картки-завдання із запобігання дефектів. 

Зразок інструкційно-технологічної карти попередження  

і усунення дефектів 

Здобувачів освіти необхідно вчити користуватися державними 

стандартами та вивчати методи контролю якості виготовлення деталей, 

виробів, виконання робіт. З цією метою доцільно користуватися картами 

методів контролю якості. 

Карти контролю або самоконтролю використовуються для 

отримання необхідних навичок контролю, самоконтролю, самостійності в 

роботі. 

Зразок карти контролю 

Об’єкт контролю 
Перевір (вказується,  

що перевірити) 
Вказівки, як перевірити 

   

 

Зразок карти самоконтролю 

Об’єкт 

контролю 

Методи  

контролю 

Засоби  

контролю 

Ознаки, що  

характеризують якість 

виробу 

    

 

Операція Можливі дефекти Причини виникнення Способи усунення 
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Рис. 4.2. Тренінг «Проєктування оптимальної системи комплексно-

методичного забезпечення реалізації освітньої програми модуля 

компетентностей» (назва модуля, назва компетентності) 

Завдання: сформувати відповідне комплексно-методичне забезпечення для 

якісної організації навчального процесу з опанування компетентностей модуля.  

 

Тренінг «Методика застосування мультимедіа-презентацій та 

відеофільмів для опанування професійних компетентностей» 

– для супроводу лекційного матеріалу, виступу, проведення вступного 

інструктажу (текст, ілюстрації, інтерактивні засоби спілкування з аудиторією); 

– для перевірки або самооцінювання здобутих компетентностей (тестові 

презентації) 

Актуалізація проблеми. У сучасному світі наданню інформації 

приділяється велике значення. Досвід використання в навчальному процесі 

інформаційних технологій дає можливість досягти позитивних результатів. 

Більшу частину інформації людина отримує через зорове сприйняття. 

Встановлено, що приблизно 85% усього, що міститься в людській пам’яті, 
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становить те, що ми бачимо очима. Тому, безперечно, виправдане 

використання демонстраційних засобів у навчальному процесі.  

Вимоги до якості підготовки кваліфікованих робітників зростають і, як 

наслідок, зростають вимоги до методики навчання та до засобів навчання. У 

зв’язку з цим першочерговим завданням педагогічних працівників є 

підготовка кваліфікованих робітників з урахуванням інноваційного підходу, 

на основі інформаційно-комунікаційних технологій та удосконалення 

навчального комплексно-методичного забезпечення предмета, дидактичних 

засобів навчання, приведення їх у відповідність до вимог стандартів 

професійно-технічної освіти з метою відпрацювання змісту програм 

предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. 

Інтерактивні освітні засоби створюються з метою надання можливостей 

здобувачам професійних компетентностей за допомогою інформаційних 

технологій засвоїти та продемонструвати результати навчальної діяльності. 

Поняття мультимедіа об’єднує різноманітні інформаційні об’єкти, 

зокрема, такі як текст, графіка, відео, анімація та звук, які можуть 

використовуватись викладачами, майстрами виробничого навчання при 

проєктуванні навчальних занять, а також здобувачами освіти. При цьому ними 

застосовуються інструментальні засоби розробки навчальних мультимедіа-

матеріалів для формування гіперпосилань між фрагментами змістовних частин, 

забезпечення інтерактивності та створення багатошарових модульних структур, 

які включають цифрові фотографії, скановані зображення, фрагменти 

навчальних фільмів і текстів. 

Використання мультимедійного навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу при підготовці кваліфікованих робітників за модульною 

технологією навчання сприяє активізації навчальної діяльності, дозволяє 

здобувачу професійних кваліфікацій самостійно визначати траєкторію 

засвоєння компетентностей, час навчання. Змістова інтерактивність дозволяє 

оновлювати, змінювати, доповнювати обсяг навчального контенту 

компетентності відповідно до змін у виробництві. Створені презентації легко 



 

253 

тиражуються, можуть демонструватися на комп’ютері иа є корисним засобом 

аудіовізуальної підтримки навчання особи. 

Хорошим мотиваційним засобом до здобуття кваліфікації та їх окремих 

компетентностей є навчальний фільм. Він використовується як допоміжний 

засіб у навчальному процесі. Застосовується у тих випадках, коли 

навчальний матеріал недоступний для сприйняття в звичайних умовах 

занять. За допомогою відеоматеріалу можна сповільнити швидкі процеси і 

завдяки цьому зробити їх видимими, проникнути в середину явищ. 

Навчальний відеофільм є важливим і незамінним навчальним матеріалом.  

Навчальні відеофільми знімають за сценарієм i використовують під час 

проведення теоретичних і практичних занять. Відповідно до цього кожний 

навчальний вiдеофiльм відповідає навчальній програмі певної спеціальності 

й навчального закладу, для якого цей відеофільм і було знято, а також 

педагогічним вимогам і віковим особливостям учнів. Навчальний фільм – це 

демонстрація основних технологічних операцій, функціонування окремих 

вузлів обладнання тощо. Технологічні операції демонструють майстри 

виробничого навчання у виробничих майстернях, показуючи правильність і 

послідовність їх виконання. Суцільна безперервна демонстрація 

малоефективна. Тому педагоги мають націлювати учнів на засвоєння певних 

зображень, а потім – відразу ж після їх демонстрування – обговорити 

побачене в групі. Таких фрагментів має бути чимало. Саме такий спосіб 

демонстрації з перервами для усного обговорення є найефективнішим. 

Навчальні фільми використовують на різних етапах уроку з різними 

дидактичними цілями.  

Ця інновація дає учням змогу краще засвоїти навчальний матеріал, 

досконало оволодіти прийомами роботи, а також розвивати творчий 

потенціал педагогів. Досвід майстрів виробничого навчання переконує, що 

навчання на основі такого методу дає високі результати: підвищується якість 

знань і зацікавленість учнів майбутньою професією. Якість проведення 

занять залежить від наочності викладу, від уміння педагога поєднати живе 
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слово з образами, використовуючи різноманітні технічні засоби навчання, що 

мають такі дидактичні можливості:  

 є джерелом навчальної інформації, підвищують ступінь наочності, 

конкретизують поняття, явища;  

 організовують і спрямовують сприйняття;  

 збагачують коло уявлень і задовольняють допитливість;  

 посилюють інтерес учнів до навчання шляхом застосування нових 

оригінальних конструкцій, технологій, машин, приладів;  

 роблять доступним для учнів такий матеріал, який потребує 

практичної демонстрації;  

 активізують пізнавальну діяльність, сприяють свідомому засвоєнню 

матеріалу, розвитку мислення;  

 є засобом повторення, узагальнення, систематики та контролю 

знань;  

 ілюструють зв’язок теорії і практики.  

Навчальний фільм створює умови для використання найбільш 

ефективних форм і методів навчання, реалізації принципів цілісного 

педагогічного процесу, економить навчальний час, енергію педагога та учнів. 

Скорочення часу, що витрачається на засвоєння навчального матеріалу, 

відбувається за рахунок перекладання на техніку тих функцій, які вона 

виконує якісніше, ніж педагог. Це досягається завдяки певним дидактичним 

особливостям навчальних відеофільмів, до яких належать:  

 інформаційна насиченість;  

 можливість долати існуючі тимчасові та просторові межі;  

 можливість глибокого проникнення в сутність досліджуваних явищ 

і процесів;  

 показ досліджуваних явищ у динаміці;  

 реальність відображення дійсності.  

Як складова частина комплексів навчальних засобів відеофільми 

повинні використовуватися у поєднанні з друкованими навчально-наочними 
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посібниками, приладами, макетами, натуральними об’єктами, діючими 

моделями та іншими традиційними засобами навчання. Ефективність 

застосування відеофільмів визначається їх відповідністю конкретним 

навчально-виховним і виробничим цілям, завданням, специфіці навчального 

матеріалу, формам і методам організації праці педагога та учнів. Навчальні 

фільми класифікуються залежно від предмета навчальної дисципліни та її 

приватної методики, віку учнів, ступеня наукової підготовки (якщо це 

дорослий глядач) і дидактичного призначення. У зв’язку з останнім 

розрізняють: фільми, що виконують функцію коротких кінодовідок; цілісні 

фільми, завдання яких пояснити те чи інше питання навчальної програми; 

фільми, що допомагають засвоїти виробничі навички (для демонстрації на 

спеціальних тренувальних стендах); інструктивні фільми, що роз’яснюють 

сенс і значення виробничих правил; ввідні або вступні – для ознайомлення з 

основними проблемами навчальної дисципліни, її цілями і завданнями; 

заключні (з усієї дисципліни або її розділу) – застосовуються для повторення 

пройденого матеріалу і стосуються головним чином найбільш важких для 

засвоєння питань. Цикл навчальних фільмів (кінокурс) застосовується для 

висвітлення всіх основних питань навчальної дисципліни.  

Різновидами навчального фільму також є: кіно- або відеофрагмент – 3–

5-хвилинний фільм, що розкриває зміст одного з питань теми; кінокільцівка – 

невеликий (10–12-метровий) фільм, що містить інформацію про циклічний 

процес, наприклад, робочий процес двигуна внутрішнього згоряння, або 

допускає багаторазове повторення одних і тих же кадрів і тексту, наприклад 

заходів при вивченні іноземних мов; для демонстрації фільм склеюють у 

кільце і показують багато разів – до тих пір, поки учні не засвоять суть 

процесу; кіно- чи відеохрестоматія; ситуаційний фільм. Кожен вид 

кінопосібника відповідає завданням найбільш повного викладу теми при 

мінімальній витраті навчального часу. Навчальні фільми відрізняються 

жанровим розмаїттям, що визначається головним чином методом 

кінематографічного вирішення. Діячі сучасного навчального кіно при 
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створенні кінострічок керуються ідейною спрямованістю, прагнуть до 

наукової точності фільму та відповідності його сучасному рівню науки й 

обов’язково – вимогам навчальної програми. Навчальні відеофільми бувають 

звукові й німі, чорно-білі та кольорові. Вони створюються, в основному, за 

таким навчальним матеріалом, за яким використання інших засобів навчання 

і виховання не дає бажаного ефекту.  

Завдання тренінгу: Спроєктувати методичні підходи застосування 

мультимедійних засобів в опануванні модуля професійних компетентностей з 

професії. 

Отже, підвищення кваліфікації педагогів професійної школи шляхом 

їхньої активної участі в удосконаленні навчально-методичного забезпечення 

можливе за таких умов: максимального залучення педпрацівників і учнів до 

створення інноваційних продуктів, акумуляції зусиль адміністрації, 

педагогічного та учнівського колективу, соціальних партнерів у цьому 

напрямі; самостійного пошуку суб’єктами інтелектуальної власності шляхів 

ефективної комерціалізації продуктів власної інтелектуальної діяльності 

через проведення тренінгів, майстер-класів, вебінарів, практичних семінарів 

тощо; матеріальної і моральної мотивації суб’єктів інноваційного процесу; 

широкомасштабної пропаганди інтелектуальних продуктів у молодіжному 

середовищі; розширення обріїв науково-педагогічного спілкування у 

дистанційному режимі. Створення педагогами професійної школи 

інноваційних продуктів інтелектуальної власності спонукатиме їх до 

постійного фахового удосконалення, забезпечить високий рівень 

компетентності, що у підсумку дасть можливість підготувати у системі 

професійної освіти кваліфікованого фахівця нової формації.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Розподіл відповідей учнів ПТНЗ на запитання «Якщо не плануєте (або ще не вирішили) працювати за фахом, то 

вкажіть, яку нову професію хотіли б опанувати?», % 

Нова професія, яку 

хотіли б опанувати 
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41 Службовці, 

пов’язані з 

інформацією  

0,0 0,0 3,4 3,4 1,7 20,3 6,8 0,0 3,4 0,0 0,0 13,6 10,2 0,0 1,7 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 42,4 

42 Службовці, що 

обслуго-вують 

клієнтів 

6,7 6,7 0,0 0,0 6,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
13,

3 
6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 

51 Працівники, 

що надають 

персональні та 

захисні послуги 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10,

0 
30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 
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71 Робітники з 

видобутку ко-

рисних копалин і 

на будівництві 

4,6 0,0 8,4 4,6 0,0 6,1 3,8 0,0 2,3 0,0 0,0 12,2 1,5 0,0 3,1 0,0 4,6 0,0 2,3 3,8 0,0 1,5 43,5 

72 Робітники 

металургійних та 

машинобудівних 

професій 

5,5 0,0 4,7 0,7 1,5 8,8 1,8 1,1 2,9 0,7 1,1 3,6 0,0 1,5 5,8 0,0 0,4 0,4 0,0 2,9 0,4 2,6 56,2 

82 Робітники, що 

обслуговують 

машини та скла-

дальники машин 

4,4 0,0 
15,

6 
0,0 6,7 4,4 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 6,7 0,0 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 

83 Водії та робіт-

ники з обслуго-

вування пересув-

ної техніки та 

установок 

7,2 0,0 4,8 1,9 0,0 6,3 2,9 0,0 1,4 0,5 0,5 7,7 0,0 2,4 11,5 0,0 0,5 1,0 0,5 3,8 0,0 3,8 49,0 

Учні ПТНЗ 5,1 0,2 6,3 1,4 1,9 10,5 2,8 0,7 2,3 0,5 1,4 7,9 0,9 1,4 5,8 0,2 1,4 0,2 0,5 3,0 0,2 1,6 47,9 
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Додаток А 

Модульна навчальна програма для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Електрогазозварник» 

(кваліфікація – 2 розряд) розроблена з урахуванням вимог ринку праці та відповідно до СП(ПТ)О 7212.С.28.00-2018 з 

професії, методичних рекомендацій щодо розробки модульних навчальних програм на компетентнісній основі. 

Розроблена модульна навчальна програма як складова освітньої програми зорієнтована на результат навчання, 

визначає цілі, очікувані результати навчання, критерії оцінювання, методи навчання та оцінювання знань, умінь та 

навичок здобувачів освіти, теми уроків.  

Ця програма рекомендована для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 

здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з професії «Електрогазозварник» (кваліфікація – 2 розряд) на 

модульно-компетентнісній основі. 

Модульна навчальна програма з професії «Електрогазозварник» 

Код професії 7212 

Об’єм навчальної програми 1195 годин  

Основа складання навчальної програми СП(ПТ)О 7212.С.28.00 – 2018 з професії Електрогазозварник 

Результати навчання модульної навчальної 

програми 

Присвоєння кваліфікацій електрогазозварник 2 розряду 

Застосування навчальної програми Первинна професійна підготовка (на основі повної загальної середньої освіти) 

Вимоги до початку навчання Повна загальна середня освіта 

Вимоги до закінчення навчання  Навчання вважається завершеним, коли здобувач освіти оволодів навчальними результатами 

модульної навчальної програми як мінімум на пороговому рівні. Ступінь оволодіння 

навчальними результатами оцінюється за допомогою ДКА (ПКА). 

Кваліфікації, які отримуються При оволодінні навчальними результатами в повному об’ємі присвоюються кваліфікації, які 

відповідають освітньому стандарту «Електрогазозварник» 2 розряду 

Кваліфікація, яка присвоюється при 

частковому досягненні навчальних 

результатів 

Електрогазозварник 2 розряду 

Документи, які видаються після закінчення Диплом державного зразка 
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Результати навчання: 

Ціль. Навчання спрямоване на те, щоб здобувачі професійної освіти отримували знання, навики, вміння і соціальну готовність до роботи 

електрогазозварником 2, розряду, а також передумови для продовження навчання впродовж життя. 

 

Після проходження освітньої програми здобувачі професійної освіти: 

1. Виконують ручне дугове, газове і напівавтоматичне зварювання і наплавлення простих та середньої складності деталей, вузлів 

і конструкцій з вуглецевих сталей. 

2. Виконують ручне кисневе різання сталевого легковагового і важкого брухту, кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне 

різання простих та середньої складності деталей з вуглецевих сталей. 

3. Виконують ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і напівавтоматичне зварювання і наплавлення простих та середньої 

складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, кольорових металів в нижньому та вертикальному 

положеннях шва. 

4. Виконують кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання вуглецевих та легованих сталей у всіх положеннях, крім 

стельового, ручне кисневе різання газорізальними апаратами на задані розміри простих і середньої складності деталей з вуглецевих та 

легованих сталей кольорових металів і сплавів 

5. Виконують ручне дугове повітряне стругання простих та середньої складності деталей з різних сталей, чавуна, кольорових 

металів і сплавів у різних положеннях. 
6. Дотримуються правил протипожежного захисту, охорони праці і навколишнього середовища. 

7. Працюють результативно, безпечно як індивідуально так і в команді, дотримуючись професійної етики. 

8. Планують трудову діяльність, самостійно приймають рішення. 

9. Здатні до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, діяти в нестандартних ситуаціях, визначати навчальні 

цілі та способи їх досягнення, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 

10. Організовують свою роботу раціонально, аналізують, оцінюють і виправляють себе під час роботи. 

11. Цінують свій професійний розвиток і подальше навчання, враховуючи стан економіки. 

12. Використовують свої математичні знання як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті. 

13. Спілкуються державною мовою. 

14. Розуміють причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства і враховують його цінності. 

15. Користуються своїми знаннями з правознавства, інформаційно-комунікаційних технологій як у професійній діяльності, так і в 

повсякденному житті. 
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Структура освітньої програми: 
Основні навчальні модулі: 
Найменування Об’єм Результати навчання 

Загальнопрофесійні компетентності 116 год  

ЗПК.1 Оволодіння основами 

трудового законодавства 

8 год Розуміє основні трудові права та обов’язки працівників; особливості 

укладання трудового договору та його припинення; соціальні гарантії та 

чинний соціальний захист на підприємстві; щорічні та додаткові відпустки; 

орієнтується в нормах трудового законодавства з відстоювання власних 

трудових прав. 

ЗПК.2 Оволодіння основами 

галузевої економіки та 

підприємництва 

8 год Орієнтується в основних тенденціях економічного розвитку країни та 

галузі; розуміє основні принципи організації підприємницької діяльності 

та механізм організації власної справи; застосовує отримані знання при 

вирішенні економічних ситуацій реального життя; визначає ринкову 

рівновагу; індивідуально або в команді розробляє бізнес-план підприємства 
(фірми). 

ЗПК.3 Оволодіння основами 

матеріалознавства 

24 год Розуміє основні відомості про метали і сплави; орієнтується у 

властивостях металів, зварювальних матеріалах. Класифікує метали і 

сплави; порівнює фізичні властивості різних металів, їх значення для 

зварювальних з’єднань; класифікує електродні покриття; застосовує гази 

при газовому зварюванні і різанні металів. 

ЗПК.4 Оволодіння основами 

креслення 
18 год Розуміє способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і 

креслення; геометричні побудови в кресленні, види проекцій; орієнтується 

в поняттях про перерізи та розрізи, їх види, позначення; складальне 

креслення, його призначення. Володіє способами графічного зображення 

деталей: малюнком, ескізом і кресленням; прийомами геометричних 

побудов у кресленні і під час розмічання; вміє читати зображення деталей, 

його послідовність. 
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ЗПК.5 Оволодіння основами 

електротехніки з основами 

промислової електроніки 

17 год Орієнтується в поняттях про електричне коло, електричні кола 

постійного та змінного струму, магнітне коло; про електротехнічні 

перетворювачі. Розуміє призначення і класифікацію електронних приладів 

і пристроїв; види і методи електричних вимірювань; призначення, будову і 

принцип дії трансформаторів, їх основні параметри; будову і принцип дії 

машин змінного струму. Схематично зображає електричне коло.  

ЗПК.6 Дотримання вимог з охорони 

праці, промислової та 

пожежної безпеки, 

виробничої санітарії 

30 год Розуміє вимоги нормативних актів про охорону праці; вимоги 

інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки; вимоги до 

організації робочого місця; правила технічної експлуатації устаткування, 

що обслуговується. 

Визначає необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх 

справність, правильно їх застосовує; застосовує первинні засоби 

пожежогасіння; забезпечує особисту безпеку в процесі виконання робіт; 

безпечно експлуатує обладнання. 

ЗПК.7 Оволодіння основами 

ліквідації аварій та їхніх 

наслідків та при наданні 

долікарської допомоги 

потерпілим у разі нещасних 

випадків 

Розрізняє основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в 

професійній діяльності. 

Розуміє план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків; правила та 

засоби надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних 

випадків.  

 Вміє ліквідовувати аварії та їхні наслідки; надавати першу долікарську 

допомогу потерпілим у разі нещасних випадків під час аварій; 

використовувати засоби попередження і усунення природних і 

непередбачених виробничих негативних явищ. 

ЗПК.8 Оволодіння основами роботи 

на персональному 

комп’ютері 

8 год Орієнтується в поняттях про інформацію та інформаційні технології; 

програмах для створення текстових документів, мультимедійних 

презентацій та публікацій; загальних відомостях про локальні та глобальні 

комп’ютерні мережі. 

Здійснює роботу з комп’ютерними презентаціями та публікаціями; 

пошук в глобальній комп’ютерній мережі; користується електронною 

поштою. 

Професійні компетентності  1079 год  
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ЕГЗ – 2.1 Підготовка до виконання і 

закінчення робіт 

66 год Вмикає і вимикає джерело живлення зварювальної дуги; підключає 

зварювальний кабель до зварювального обладнання, стіл для зварювання 

та виробів; приєднує гумовотканинні рукави до газового пальника, 

газового різака, киснепроводу, газопроводу, ацетиленового генератора, 

балонів, бачка для рідкого пального; закріплює зварювальні деталі; 

підбирає режими ручного електродугового зварювання, механізованого 

зварювання в середовищі захисних газів, газового зварювання, 

наплавлення, повітряно-дугового різання, кисневого різання, 

автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом; підготовляє 

кисневі і ацетиленові балони до роботи; приєднує різак для 

повітрянодугового різання до джерела живлення дуги і до магістралі 

стиснутого повітря; виконує зовнішній огляд і перевірку зварних швів із 

застосуванням гасу або рідини. 

Прибирає технологічне сміття, дотримуючись інструкції з охорони 

праці для електрогазозварників. 

ЕГЗ – 2.2 Забезпечення безпечної і 

безаварійної роботи 

устаткування 

102 год Проводить огляд і технічне обслуговування електрозварювальної, 

газозварювальної і газоплазморізальної апаратури; якісно усуває виявлені 

дефекти; проводить ремонт: клем кабеля живлення і зварювального кабеля; 

ізоляції електродотримача; газоповітряного пальника; газового пальника, 

різака; захисних засобів; зварювального кабеля. 

ЕГЗ – 2.3 Виконання робіт зварювання 

простих деталей, вузлів і 

конструкцій 

312 год Користується зварювальним і газоповітряним пальником; засобами 

вимірювання температури; проводить ручне дугове зварювання і наплавку, 

механізоване зварювання і наплавку в середовищі захисних газів простих 

деталей, вузлів, конструкцій із вуглецевих сталей у нижньому положенні 

шва; проводить газове зварювання деталей, вузлів, конструкцій простих 

деталей, вузлів, конструкцій із вуглецевих сталей у нижньому положенні 

шва; проводить зварювання і наплавку деталей із застосуванням 

зварювальних автоматів і установок, дотримуючись безпечних методів 

праці. 

Виконує ручне кисневе різання сталевого легковагового і важкого 

брухту, кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в 

нижньому і вертикальному положеннях зварного шва металу, простих 

деталей із вуглецевих сталей за розміткою вручну, дотримуючись 
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безпечних методів праці. 

Здійснює перевірку маркування і якість зварювальних електродів, 

електродів для повітрянодугового різання, дроту, флюсів, захисних газів; 

перевіряє якість підготовки поверхні основного металу; проковує зварний 

шов і очищає від шлаку і бризок металу; проводить огляд зварних швів, 

наплавленого металу і поверхні різу на наявність дефектів; видаляє 

дефекти кисневою, електродуговою різкою, зачищає (видаляє) дефекти 

шліфувальною ручною машиною. 

ЕГЗ – 2.1-2.3 Виробнича практика 240 год Самостійно виконує ручне кисневе різання та різання бензорізальними 

та газорізальними апаратами стального легковагового і важкого брухту.  

Самостійно виконує ручне дугове, плазмове, газове автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з 

вуглецевих сталей.  

Самостійно виконує кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне 

різання в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва металу 

простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за розміткою 

вручну, на переносних стаціонарних та плазморізальних машинах.  

Самостійно прихвачує деталі, вироби конструкцій у всіх просторових 

положеннях. Готує вироби, вузли та з'єднання під зварювання. Зачищає 

шви після зварювання та різання. Забезпечує захист зворотної сторони 

зварного шва в процесі зварювання в захисних газах. Наплавляє прості 

невідповідальні деталі. Усуває раковини і тріщини в простих деталях, 

вузлах, відливках. Підігріває конструкції і деталі під час правлення.  

Самостійно читає прості креслення. Готує газові балони до роботи. 

Обслуговує переносні газогенератори. 

ЕГЗ-3.1 Виконання робіт з 

зварювання простих та 

середньої складності деталей, 

вузлів і конструкцій 

170 год Виконує ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання і наплавлення простих та середньої 

складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з конструкційних 

сталей, кольорових металів в нижньому та вертикальному положеннях 

шва. 

Виконує кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання 

вуглецевих та легованих сталей у всіх положеннях, крім стельового, ручне 

кисневе різання газорізальними апаратами на задані розміри простих і 
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середньої складності деталей з вуглецевих та легованих сталей кольорових 

металів і сплавів. 

Виконує ручне дугове повітряне стругання простих та середньої 

складності деталей з різних сталей, чавуна, кольорових металів і сплавів в 

різних положеннях. 

ЕГЗ-3.1 Виробнича практика 144 год Самостійно виконує ручне дугове, плазмове, газове зварювання, 

автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей та 

конструкцій вузлів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів 

та середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із 

вуглецевих сталей у всіх положеннях шва, крім стельового.  

Самостійно виконує кисневе плазмове прямолінійне і криволінійне 

різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності 

деталей із вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів і сплавів за 

розміткою вручну на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах 

у всіх положеннях зварного шва.  

Самостійно виконує ручне кисневе різання і різання бензорізальними і 

газорізальними апаратами на задані розміри з виділенням відходів 

кольорових металів та зі зберіганням або вирізанням вузлів і частин 

машин.  

Самостійно виконує ручне дугове повітряне стругання простих і 

середньої складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і 

сплавів у різних положеннях. Наплавляє раковини та тріщини в деталях, 

вузлах і відливках середньої складності. Виконує попереднє і 

супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням 

заданого режиму. Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і 

конструкцій. 

Перелік додаткових компетентностей 

Назва Об’єм  

Основи підприємницької діяльності 45 год 

Ділова активність 
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№ модуля НАЗВА МОДУЛЯ Об’єм в годинах 

ЗПК.1 Розуміння основ трудового законодавства 8 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно орієнтуватися в нормах трудового законодавства з особливостей 

укладання трудового договору та його припинення, розумів основні трудові права та обов’язки працівників, міг відстояти власні трудові 

права під час трудової діяльності, виходячи із принципів освіти протягом всього життя. 

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання 

і завдання 

Теми модуля 

 Розуміє основні трудові 

права та обов’язки 

працівників; особливості 

укладання трудового 

договору та його 

припинення; соціальні 

гарантії та чинний 

соціальний захист на 

підприємстві; щорічні та 

додаткові відпустки; 

орієнтується в нормах 

трудового законодавства з 

відстоювання власних 

трудових прав. 

- самостійно пояснює основні 
трудові права і обов’язки 
працівників; 
- описує зміст і форми 
трудового договору; 
- самостійно визначає види 
робочого часу, обумовлені 
його тривалістю; 
- самостійно виконує облік 
робочого часу на 
підприємстві; 
- самостійно визначає правове 
регулювання робочого часу і 
часу відпочинку, надання 
відпусток; 
- розрізняє правові засоби 
зміцнення трудової 
дисципліни; 
- самостійно описує 
особливості трудових спорів 
та порядок їх розгляду; 
- пояснює поняття і зміст 
колективного договору, 
визначає форми та порядок їх 
укладання; 
- аналізує особливості 
соціального захисту 
кваліфікованих робітників. 

Лекція з понять 

трудового права. 

Правові дискусії щодо 

умов укладання 

трудового договору. 

Пошук інформації та 

робота в групах з питань 

нормування робочого 

часу. 

Проблемний семінар про 

вирішення трудових 

спорів. 

Ділова гра з теми 

складання колективного 

договору. 

Аналіз правових 

ситуацій. 

 Електронне 

тестування 

Практичне 

комплексне завдання: 

розрахунок робочого 

часу на підприємстві 

по заданих 

параметрах. 

Контрольна робота 

(електронне 

тестування) з основ 

трудового 

законодавства в 

галузі 

 

 

1. Основи трудового 

законодавства (8) 

1.1. Поняття трудового 

права (1) 

1.2. Трудовий договір (1) 

1.3. Робочий час. 

Нормування робочого часу 

(1) 

1.4. Час відпочинку. 

Відпустки (1) 

1.5. Трудова дисципліна 

(1) 

1.6. Вирішення трудових 

спорів (1) 

1.7. Колективний договір 

(1) 

1.8. Соціальний захист 

працівників (1) 
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№ модуля НАЗВА МОДУЛЯ Об’єм в годинах 

ЗПК.2 Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва 8 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно орієнтуватися в основних економічних процесах, відносинах та 

явищах, які функціонують та виникають між суб’єктами економіки, розробити бізнес-план, розраховувати прибутковість, рентабельність та 

амортизацію підприємства, виходячи із принципів освіти протягом всього життя.  

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання 

і завдання 

Теми модуля 

 Аналізує стан економіки, 

розуміє сутність функціо-

нування економічного 

середовища та підприєм-

ницької справи. 

 Орієнтується в поняттях: 

«підприємство», 

«підприємництво», 

«попит», «потреба», 

«пропозиція», 

«конкуренція». 

 Розуміє поняття 

«галузевого ринку» та 

його особливості; основи 

ціноутворення; стратегію і 

тактику маркетингу.  

 Називає та розрізняє 

організаційно-економічні 

форми підприємства, 

особливості їх різних 

форм. 

 Розробляє рекомендації 

щодо оптимізації витрат 

виробництва та 

максимізації прибутку 

підприємства. 

 Самостійно аналізує 

функціонування ринкової 

економіки, виходячи з попиту 

та пропозиції, а також 

економічної рівноваги в 

досліджуваній сфері;  

 самостійно описує свої 

економічні потреби, виходячи 

з наявних ресурсів; 

 в процесі групової роботи 

аналізує податкову систему 

держави, а також її вплив на 

підприємницьке середовище в 

досліджуваній сфері;  

 на підставі наданих даних 

заповнює, в тому числі в 

електронному вигляді, зразок 

декларації приватної особи-

підприємця; 

 самостійно користується 

державними інформаційними 

ресурсами для орієнтації в 

економічному середовищі.  

 Лекція про 

функціонування ринкової 

економіки і економічних 

показниках, що 

характеризують ринок. 

 Практичне завдання 

(планування своїх 

тижневих витрат, облік і 

аналіз наявних і 

очікуваних витрат).  

 Мозковий штурм на 

тему функціонування 

ринкової економіки.  

 Пошук інформації та 

групова робота про діючі 

в Україні податки.  

 Практична робота 

(заповнення зразка 

податкової декларації на 

підставі наданих даних).  

 Практичне завдання 

для роботи в команді: 

розробка рекламної 

компанії (створення 

бренду, рекламної 

 Електронне 

тестування.  

 Практичне 
комплексне завдання: 

аналіз економічної 

ситуації по заданим 

параметрам 

 Структурована 
письмова робота: 

аналіз цільових груп і 

план маркетингової 

діяльності (на рік) 

 Практичне 
комплексне завдання: 

аналіз попиту і 

пропозиції обраних 

товарів чи послуг на 

підставі місцевого 

підприємницького 

середовища  

 Розробка бізнес-

плану власної справи. 

 

 

 

2. Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва (8) 

2.1. Основи галузевої 

економіки (4 год) 

2.2. Підприємництво як 

форма діяльності в 

ринкових умовах (4). 

2.1.  
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 Переводить економічні 

категорії на мову 

практичної діяльності. 

 Розв’язує практичні еко-

номічні завдання профе-

сійного спрямування, при 

цьому вибирає найопти-

мальніші рішення із бага-

тьох можливих варіантів. 

 Аналізує запропоноване 

проблемне завдання з 

соціально-економічного 

погляду.  

продукції тощо) 

 Пошук інформації для 
отримання даних в сфері 

економіки  

 Бізнес-тренінг для 

здобувачів ПО  

 Навчальне заняття 

«Обмежені ресурси і 

безмежні потреби» 

 Тренінгові заняття 

«Принципи чесного 

бізнесу» 

 

№ модуля НАЗВА МОДУЛЯ Об’єм в годинах 

ЗПК.3 Розуміння основ матеріалознавства 20 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно орієнтуватися у властивостях і класифікації металів і сплавів, 

зварювальних матеріалах, міг застосовувати гази при газовому зварюванні і різанні металів, відштовхуючись від принципів освіти протягом 

всього життя 

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання 

і завдання 

Теми модуля 

Розуміє основні відомості 

про метали і сплави; 

орієнтується у 

властивостях металів, 

зварювальних матеріалах. 

Класифікує метали і 

сплави; порівнює фізичні 

властивості різних 

металів, їх значення для 

зварювальних з’єднань; 

класифікує електродні 

- самостійно описує значення 

металів для народного 

господарства; 

- розрізняє методи вивчення 

структури металів; 

- порівнює фізичні властивості 

різних металів, їх значення 

для зварювальних з’єднань; 

- розрізняє технологічні 

властивості металів; 

- пояснює класифікацію 

Лекція про основні 

відомості про метали і 

сплави. 

Пошук інформації та 

групова робота про 

властивості металів. 

Лабораторно-практична 

робота №1. Вивчення 

мікроструктури 

вуглецевих сталей. 

Перегляд відеофільму 

Розробка проєктів 

про зварювальні 

матеріали. 

Практичне завдання: 

аналіз властивостей 

та сфер застосування 

кольорових металів. 

Розробка 

інформаційних 

буклетів про 

маркування сталей та 

3. Матеріалознавство (20) 

3.1. Основні відомості про 

метали і сплави (2). 

3.2. Властивості металів 

(3). 

3.3. Залізовуглецеві 

сплави. Сталі (3). 

3.4. Зварювальні матеріали 

(6). 

3.5. Кристалізація металів 

(1). 



 

269 

покриття; застосовує гази 

при газовому зварюванні і 

різанні металів. 

металів за їх зварюваністю; 

- описує склад сталі та його 

використання; 

- розрізняє маркування сталей 

різного призначення; 

- визначає мікроструктуру 

вуглецевих сталей; 

- описує види зварювальних 

матеріалів і вимоги до них; 

- розрізняє марки сірих 

чавунів та їх позначення; 

- визначає класифікацію 

вуглецевої сталі залежно від 

вмісту вуглецю за призначен-

ням і хімічним складом; 

- розрізняє властивості та 

сфери застосування кольоро-

вих металів.  

про кристалізацію 

металів. 

Лекція-демонстрація про 

кольорові метали та їх 

сплави. 

 

їх призначення. 

Контрольна робота 

(виконання тестових 

завдань з курсу). 

 

3.6. Чорні метали. Леговані 

сталі. Чавуни (2). 

3.7. Кольорові метали та їх 

сплави (2). 

3.8. Контрольна робота (1). 

 

№ модуля НАЗВА МОДУЛЯ Об’єм в годинах 

ЗПК.4 Оволодіння основами креслення 24 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно читати зображення креслення деталей, технологічної 

документації, що використовується з професії електрогазозварник, виходячи із принципів освіти протягом всього життя 

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання 

і завдання 

Теми модуля 

 Розуміє способи 

графічного зображення 

деталей: малюнок, ескіз і 

креслення; геометричні 

побудови в кресленні, 

види проєкцій; 

орієнтується в поняттях 

- розрізняє елементи 

геометрії в контурах плоских 

деталей; 

- самостійно підбирає 

прийоми геометричних 

побудов у кресленні і під час 

розмічання; 

Лекція-показ про 

геометричні побудови в 

кресленні. Види проєкцій.  

Лекція-показ про перерізи 

та розрізи, їх види, 

позначення. 

Практична робота №1-2 

Індивідуальне 

оцінювання 

практичних робіт. 

Електронне 

тестування з питань 

позначення 

зображень деталей 

4. 1 Технічне креслення 

(12) 

4.1.1 Геометричні 

побудови в кресленні. 

Види проекцій (3). 

4.1.2. Поняття про 

перерізи та розрізи, їх 
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про перерізи та розрізи, їх 

види, позначення; 

складальне креслення, 

його призначення.  

 Володіє способами 

графічного зображення 

деталей; прийомами 

геометричних побудов у 

кресленні і під час 

розмічання. 

 Читає зображення 

деталей, технологічну 

документацію 

електрогазозварника. 

- використовує прямокутне 

проєктування; 

- описує послідовність 

виконання ескізів; 

- у креслярській роботі 

самостійно використовує 

позначення перерізів, 

матеріалів; 

- самостійно виконує 

читання зображень деталей, 

пояснює його послідовність; 

- визначає послідовність 

читання складальних 

креслень, розрізняє 

умовності і спрощення 

зображень на складальних 

кресленнях; зображення 

нерознімних з’єднань; 

розміри на складальних 

кресленнях.  

Читання зображення 

деталей. 

 Практична робота №3-4 

Читання складальних 

креслень. 

 

креслення. 

Розробка буклету 

пам’ятки про 

позначення зварних 

з’єднань на 

складальних 

кресленнях. 

Практична робота. 

Читання креслень 

зварних конструкцій.  

види, позначення (3). 

4.1.3. Читання зображення 

деталей, його 

послідовність (3). 

4.1.4. Складальне 

креслення, його 

призначення (3). 

 Самостійно читає креслення 

зварних металоконструкцій. 

Практична робота №1. 

Читання креслень зварних 

конструкцій. 

Практична робота №2. 

Ознайомлення з 

технологічною картою на 

зварювання-різання, 

ремонтно-технологічною 

інструкцією. 

 

Практична робота. 

Читання креслень 

зварних конструкцій. 

 

4.2 Виробниче навчання 

(12) 

4.2.2 Читання креслень 

зварних 

металоконструкцій (6). 

4.2.3. Робота з 

технологічними картами 

зварювання-різання, 

ремонтно-технологічними 

інструкціями (6) 
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№ модуля НАЗВА МОДУЛЯ Об’єм в годинах 

ЗПК.5 Розуміння основ електротехніки з основами промислової 

електроніки 

12 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно орієнтуватися в основних поняттях та законах електротехніки, 

використовуючи їх у професійній діяльності - зварювальному виробництві, виходячи із принципів освіти протягом всього життя. 

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання 

і завдання 

Теми модуля 

 Орієнтується в поняттях 

про електричне коло, 

електричні кола 

постійного та змінного 

струму, магнітне коло; 

електротехнічні 

перетворювачі. 

 Розуміє призначення і 

класифікацію 

електронних приладів і 

пристроїв; види і методи 

електричних вимірювань; 

призначення, будову і 

принцип дії 

трансформаторів, машин 

змінного струму, їх 

основні параметри. 

Схематично зображає 

електричне коло. 

- описує властивості та 

характеристики 

електричного поля; 

- виконує схематичне зобра-

ження електричного кола, 

визначає елементи електрик-

них схем, види їх з’єднань; 

- пояснює параметри кіл 

постійного струму; 

- виконує розрахунок прос-

того кола постійного струму; 

- описує характеристики 

елементів магнітного кола; 

- визначає кола змінного 

струму; 

- розрізняє активну, ре-

активну і повну потужність у 

колі змінного струму; 

- самостійно розрізняє види і 

методи електричних вимірю-

вань, підбирає електровимі-

рювальні прилади; 

- пояснює призначення 

трансформаторів, описує їх 

види та головні харак-

теристики; 

Лекція про основи 

електростатики. 

Лабораторно-практична 

робота №1 Дослідження 

кіл з послідовним, 

паралельним і змішаним 

з’єднанням резисторів. 

Лекція з 

відеодемонстрацією про 

електромагнетизм. 

Навчальні демонстрації 

електричних явищ, 

приладів вимірювання, 

трансформаторів, 

електричних машин. 

 

 

 

  

Розробка міні-

проєктів про 

трансформатори та 

електричні машини у 

зварюванні. 

Електронне 

тестування з 

тематики 

електричного кола 

постійного і змінного 

струму. 

Практичне завдання: 

застосування 

електричних 

вимірювань при 

зварювальних 

процесах. 

Контрольна робота: 

виконання тестових 

завдань з курсу.  

5. Електротехніка з 

основами промислової 

електроніки (12) 

5.1. Основи 

електростатики (1). 

5.2. Електричне коло 

постійного струму (2). 

5.3. Електромагнетизм (1). 

5.4. Електричне коло 

змінного струму (2). 

5.5. Електричні 

вимірювання (2). 

5.6. Трансформатори (2). 

5.7. Електричні машини 

(1). 

5.8 Контрольна робота (1). 



 

272 

- описує процес перет-

ворення електричної і меха-

нічної енергії в електричних 

машинах, розрізняє їх види. 

 

 

№ модуля НАЗВА МОДУЛЯ Об’єм в годинах 

ЗПК.6 Дотримання вимог з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, виробничої 

санітарії 
36 

ЗПК.7 Оволодіння основами ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні долікарської 

допомоги потерпілим у разі нещасних випадків 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно дотримуватись вимог охорони праці, виконувати обов’язкові дії 

при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків, забезпечувати 

особисту безпеку в процесі виконання різних видів електрогазозварювальних робіт; безпечно експлуатувати обладнання, виходячи із 

принципів освіти протягом всього життя 

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання 

і завдання 

Теми модуля 

 Розуміє поняття 

―Охорона праці‖, 

орієнтується у вимогах 

нормативних актів про 

охорону праці та 

державний контроль за 

охороною праці. 

 Знає вимоги інструкцій 

підприємства з охорони 

праці та пожежної безпеки 

та про відповідальність за 

порушення законодавства 

про працю. 

 Орієнтується у видах 

 Самостійно виконує вимоги 

безпеки праці у навчальній 

майстерні, на виробництві, 

забезпечує особисту безпеку 

під час виконання електрога-

зозварювальних робіт. 

 Вживає заходів з метою 

уникнення шкоди для людей 

та довкілля. 

 Самостійно визначає необ-

хідні засоби індивідуального 

та колективного захисту, їх 

справність, правильно їх 

застосовує. 

Лекції 

Перегляд презентацій на 

теми: «Основні 

законодавчі акти з охорони 

праці», «Відповідальність 

за порушення 

законодавства про працю», 

«Інструктажі з охорони 

праці», «Виробничий 

травматизм та його 

причини», «Засоби 

захисту», «Вплив 

електричного струму на 

організм людини», 

Усне опитування. 

Тестові завдання з 

тем. 

Термінологічний 

диктант. 

Карта ідей заходів з 

метою уникнення 

шкоди для людей та 

довкілля. 

Залік (виконання 

тестів на знання 

основних вимог зако-

нодавства з питань 

охорони праці). 

5.1 Охорона праці (30) 

5.1.1.Правові та 

організаційні основи 

охорони праці (4) 

5.1.2 Основи безпеки праці 

у галузі. Психологія 

безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці на 

підприємствах (9). 

5.1.3 Основи пожежної 

безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і 

вибухозахист  

(5) 
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інструктажів, в основах 

гігієни праці та виробни-

чої санітарії. Організовує 

згідно вимог робоче місце. 

 Розуміє правила техніч-

ної експлуатації устатку-

вання, що обслуговується 

та правила охорони праці 

під час виконання елек-

трогазозварювальних 

робіт. 

 Орієнтується в загальних 

питаннях безпеки праці, 

знаках безпеки, фізіолог-

гічних та психофізіо-

логічних чинниках умов 

праці та їх впливі на 

безпеку праці.  

 Розуміє основи електро-

безпеки та пожежної 

безпеки; характерні при-

чини виникнення пожеж 

та особливості гасіння 

пожеж на підприємствах.  

 Розуміє основні види 

потенційних небезпек та 

їхні наслідки в профе-

сійній діяльності, вимоги 

нормативних актів про 

охорону праці щодо без-

пеки виробничих проце-

сів, обладнання, будівель і 

споруд. 

Самостійно розрізняє 

електричні травми, вміє 

безпечно звільняти потер-

пілого від дії електроструму.  

Розрізняє горючі, него-

рючі, вогнегасні речовини та 

матеріали, самостійно засто-

совує первинні засоби 

пожежогасіння.  

 Може самостійно лікві-

довувати аварії та їхні 

наслідки, використовувати, в 

разі необхідності, засоби 

попередження і усунення 

природних і непередбачених 

виробничих негативних 

явищ (пожежі, аварії, повені 

тощо). Самостійно надає 

першу долікарську допомогу 

потерпілим у разі нещасних 

випадків під час аварій. 

 

«Основи пожежної 

безпеки», 

«Психофізіологічні 

чинники умов праці». 

Аналіз конкретної ситуації 

з тем: виробничий 

травматизм, 

електробезпека, пожежна 

безпека та ін. 

 Перегляд презентацій на 

теми: «Види потенційних 

небезпек та їхні наслідки», 

«План ліквідації аварійних 

ситуацій», «Засоби 

колективного та 

індивідуального захисту 

працівників в разі 

надзвичайних ситуацій», 

«Шкідливі виробничі 

чинники». 

Навчальні фільми про 

послідовність, принципи й 

засоби надання першої 

долікарської допомоги 

потерпілим у разі 

нещасних випадків. 

 . 

 

  

 

5.1.4. Основи 

електробезпеки (4) 

5.1.5. Основи гігієни праці 

та виробничої санітарії. 

Медичні огляди (3) 

5.1.6 Основні види 

потенційних небезпек та 

їхні наслідки в 

професійній діяльності (1). 

5.1.7 План ліквідації 

аварійних ситуацій та їх 

наслідків (1) 

5.1.8 Надання першої 

допомоги потерпілим у 

разі нещасних випадків (2) 

5.1.9. Залік. 
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 Розуміє план ліквідації 
аварійних ситуацій та їх 
наслідків та застосування 
засобів колективного та 
індивідуального захисту 
працівників у разі надзви-
чайних ситуацій.  
 Орієнтується в послідов-
ності, принципах й засо-
бах надання першої долі-
карської допомоги потер-
пілим у разі нещасних 
випадків.  

  Практична робота №1. 

Первинний інструктаж з 

охорони праці та пожежної 

безпеки. Ознайомлення з 

обладнанням. 

 

Виконання тестових 

завдань із знання 

інструктажів з 

охорони праці. 

5.2 Виробниче навчання 

(6)  

5.2.1 Вступне заняття. 

Охорона праці і пожежна 

безпека в навчальних 

майстернях. 

 

№ модуля НАЗВА МОДУЛЯ Об’єм в годинах 

ЗПК.8 Оволодіння основами роботи на персональному комп’ютері 8 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно орієнтуватися в програмах для створення текстових документів, 

мультимедійних презентацій та публікацій, вмів користуватися електронною поштою та здійснювати пошук інформації в глобальній 

комп’ютерній мережі, виходячи із принципів освіти протягом всього життя. 

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання 

і завдання 

Теми модуля 

 Орієнтується в поняттях 

про інформацію та 

інформаційні технології; 

програмах для створення 

текстових документів, 

мультимедійних 

презентацій та публікацій; 

- пояснює поняття 

інформації та інформаційних 

технологій; 

- використовує програмні 

засоби ПК для створення 

текстових і графічних 

документів; 

 Лекція про роль 

інформаційних технологій 

в професії 

«Електрогазозварник». 

 Заслуховування 
доповідей здобувачів ПО 

«Моя професія і ІТ». 

Практичне завдання: 

аналіз ринку праці 

щодо затребуваності 

робітників 

зварювальних 

професій засобами 

Інтернет. 

8. Основи роботи на ПК 

8.1. Інформація та 

інформаційні технології 

(1). 

8.2. Програмні засоби ПК. 

Комп’ютерні технології 

(3). 
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загальних відомостях про 

локальні та глобальні 

комп’ютерні мережі. 

Здійснює роботу з 

комп’ютерними 

презентаціями та 

публікаціями; пошук в 

глобальній комп’ютерній 

мережі; користується 

електронною поштою 

- самостійно підбирає засоби 

створення презентацій; 

- виконує створення 

презентацій для власної 

самопрезентації та 

представлення майбутньої 

професії; 

- описує основні мережні 

системи та сервіси; 

- розрізняє локальні, 

корпоративні і глобальні 

мережі; 

- здійснює пошук інформації 

з професії в мережі Інтернет; 

- створює електронну 

скриньку, відправляє і 

переглядає електронні листи. 

 Практичне завдання: 

застосування пакету 

Microsoft Office при 

вирішенні професійних 

завдань. 

 Міні-лекція «Інтернет і 

ми». 

 Мозковий штурм на 

тему можливостей та 

загроз всесвітньої мережі. 

 Групова робота: 

створення презентації про 

рекламу професії 

електрогазозварник. 

 Аналіз та робота над 

помилками. 

Розробка презентації 

ppt про рекламу 

професії 

елктрогазозварника. 

Залік. Електронне 

тестування з курсу. 

8.3. Мережні системи та 

сервіси. Глобальна мережа 

Internet. Електронна 

пошта (3). 

8.4.Залік (1). 

Кваліфікація: «Електрогазозварник» 2 розряду 

 
Модуль ЕГЗ- 2.1 Підготовка до виконання і закінчення робіт 

№ модуля Назва модуля Об’єм в навчальних годинах 

ЕГЗ- 2.1 Підготовка до виконання і закінчення робіт 66 год 

Ціль. Навчання проводиться для того, щоб здобувач освіти міг самостійно здійснювати підготовку до виконання і закінчення 

електрогазозварювальних робіт в умовах сучасного виробництва, з дотриманням охорони праці, використанням інноваційних виробничих методів і 

технологій, з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом усього життя 

Вимоги до початку навчання: немає 

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання і 

завдання 

Теми модуля 

1.  Розуміє вимоги безпеки 

праці до організації 

робочого місця для 

проведення вогневих робіт; 

- cамостійно описує 

основні види зварювальних 

робіт, характеризує їх 

сутність; 

- перегляд відеофільму про 

історію зварювання та 

значення зварювальних 

процесів у народному 

Електронне 

тестування по 

загальних відомостях 

про зварювання, 

1. Спеціальна технологія  

(30 год) 
1.1. Вступ (2). 

1.2. Вимоги безпеки до 



 

276 

загальні поняття про 

зварювання, зварні 

з’єднання і шви, основи 

металургійних процесів при 

зварюванні. 

2.  Орієнтується в підготовці 

металу під зварювання 

відповідно до ДСТУ і 

технології зварювання. 

 Дотримуючись вимог 

охорони праці, організовує 

робоче місце 

електрогазозварника: 

підключає зварювальне 

устаткування і апаратуру; 

вмикає і вимикає джерела 

живлення зварювальної 

дуги; підбирає режими 

ручного електродугового 

зварювання, механізованого 

зварювання в середовищі 

захисних газів, газового 

зварювання, наплавлення, 

повітряно-дугового різання, 

кисневого різання, 

автоматичного зварювання 

та наплавлення під флюсом; 

перевіряє зварні шви 

різними способами; 

прибирає технологічне 

сміття із дотриманням 

інструкцій з охорони праці 

для електрогазозварників. 

- самостійно розрізняє і 

описує зварні з’єднання, 

шви, їх конструктивні 

елементи; 

- розрізняє умовні 

позначення швів зварних 

з’єднань; 

- пояснює будову та 

характеристики 

зварювальної дуги; 

- самостійно описує та 

визначає продуктивність 

процесу зварювання; 

- пояснює особливості 

металургійних процесів 

при зварюванні; 

- самостійно визначає та 

описує зварюваність 

металів; 

- самостійно перераховує і 

пояснює основні види і 

послідовність робіт при 

підготовці металу до 

зварювання; 

- описує способи обробки 

країв металу до 

зварювання; 

- розрізняє та описує 

складальне оснащення та 

зварювальні пристрої; 

- пояснює причини 

виникнення напруги і 

деформації при 

господарстві; 

- мотиваційна бесіда про 

вимоги безпеки до організації 

робочого місця для 

проведення вогневих робіт; 

- міні-лекції про види 

зварювальних робіт, зварні 

з’єднання і шви; 

- семінар-практикум про 

умовні позначення швів 

зварних з’єднань; 

- ознайомлення з будовою та 

характеристиками 

зварювальної дуги; 

- пошук інформації та 

групова робота про 

продуктивність процесу 

зварювання; 

- перегляд відеофільму про 

металургійні процеси у 

зварюванні; 

- пошук інформації та 

групова робота про 

зварюваність металів; 

- семінар про основні види і 

послідовність робіт при 

підготовці металу до 

зварювання; 

- демонстрація способів 

обробки країв металу до 

зварювання; 

- лекція про складальне 

оснащення та зварювальні 

зварні з’єднання і 

шви. 

Розробка буклету-

пам’ятки про 

підготовку металу до 

зварювання. 

Термінологічний 

диктант. 

Практичне завдання: 

аналіз причин 

виникнення тріщин 

при зварюванні. 

Контрольна робота 

(виконання тестових 

завдань з курсу). 

 

організації робочого місця 

для проведення вогневих 

робіт (2). 

1.3. Загальні відомості про 

зварювання, зварні з’єднання 

і шви (5). 

1.4. Зварювальна дуга (4). 

1.5. Металургійні процеси 

при дуговому зварюванні (4). 

1.6. Підготовка металу до 

зварювання (4). 

1.7. Деформації та напруги 

при зварюванні (4). 

1.8. Інструкція з охорони 

праці для 

електрогазозварників (3) 

1.9. Допуск до зварювання 

(1). 

1.10. Контрольна робота (1). 
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зварюванні, визначає 

способи їх зменшення; 

- самостійно описує види 

контролю зварних швів; 

- пояснює інструкцію з 

охорони праці для 

електрогазозварників. 

пристрої; 

- пошук інформації та 

групова робота про напруги і 

деформації при зварюванні, 

причини їх виникнення, 

способи зменшення; 

- демонстрація видів 

контролю зварних швів; 

- мотиваційна бесіда про 

інструкцію з охорони праці 

для електрогазозварника. 

- самостійно підключає 

електрозварювальне 

устаткування і апаратуру; 

- самостійно вмикає і 

вимикає джерело живлення 

зварювальної дуги; 

- самостійно підбирає 

режим ручного 

електродугового 

зварювання; 

- самостійно запалює 

зварювальну дугу різними 

способами; 

- самостійно підключає 

газорізальну апаратуру; 

- самостійно виконує 

підготовку кисневих і 

ацетиленових балонів до 

роботи; 

- самостійно підбирає 

режим газового 

зварювання, наплавлення, 

Практична робота №4. 

Вимоги безпеки праці до 

організації робочого місця. 

Ознайомлення з 

електрозварювальним 

устаткуванням і апаратурою, 

правилами їх обслуговування 

Практична робота №5. 

Вмикання і вимикання 

джерела живлення 

зварювальної дуги. Підбір 

режиму ручного 

електродугового зварювання. 

 Тренування в запалюванні 

зварювальної дуги. 

Практична робота №6. 

Ознайомлення з 

газозварювальним 

обладнанням, правилами його 

обслуговування. Підготовка 

кисневих і ацетиленових 

балонів до роботи. 

Практичне 

комплексне завдання 

(вмикання і 

вимикання джерела 

живлення 

зварювальної дуги, 

підключення 

зварювальної 

апаратури (на вибір), 

підбір режимів 

зварювання, перевірка 

зварних швів різними 

способами). 

 

2. Виробниче навчання  

(36 год) 

2.1. Підготовка робочого 

місця (30). 

2.2. Прибирання 

технологічного сміття під час 

та після роботи (6) 
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кисневого різання та 

наплавлення під флюсом; 

- самостійно підключає 

обладнання для 

напівавтоматичного 

зварювання; 

- самостійно підбирає 

режим автоматичного 

зварювання та наплавлення 

під флюсом; 

 - самостійно здійснює 

зовнішній огляд і перевірку 

зварювальних швів з 

використанням гасу або 

рідини; 

 - самостійно прибирає 

технологічне сміття під час 

і після зварювання. 

Запалювання пальника, 

утримання його горіння та 

підбір режиму газового 

зварювання, наплавлення, 

кисневого різання та 

наплавлення під флюсом. 

Практична робота №7. 

Ознайомлення з обладнанням 

напівавтоматичного 

зварювання, його 

підключення та правила їх 

обслуговування. 

Запалювання пальника, 

утримання його горіння та 

підбір режиму автоматичного 

зварювання та наплавлення 

під флюсом. 

Практична робота №8. 

Зовнішній огляд та перевірка 

зварних швів із 

застосуванням гасу або 

рідини. 

Практична робота №9. 

Прибирання технологічного 

сміття. 

Виконання практичного 

комплексного завдання по 

модулю 2.1. 

Формування оцінки за 

модуль 

Основою оцінювання модуля (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання із 

підготовки до електрогазозварювальних робіт. Решта 20% оцінки за модуль складає оцінювання практичних завдань 

інших тем модуля.  
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Критерії оцінки Проходження модуля зараховується, якщо здобувач освіти: 

Знає: 

–  види зварних з’єднань і типи швів; 

– технологію підготовки кромок виробів для зварювання; 

– типи обробок та позначення зварних швів на кресленні; 

– основні властивості електродів, зварювального металу і сплавів, газів та рідин, які застосовує під час 

зварювання; 

– габарити брухту за Державним стандартом; 

– технологію підготовки виробів, вузлів та з'єднань під зварювання; 

– інструкції з охорони праці для виконання різних видів електрогазозварювальних робіт. 

Вміє: 

– читати креслення зварних металоконструкцій; 

– користуватися технологічною картою на зварювання-різання, ремонтно-технологічною інструкцією; 

– вмикати і вимикати джерела живлення зварювальної дуги. Підбирати режими ручного електродугового 

зварювання; 

– запалювати зварювальну дугу; 

– здійснювати підготовку кисневих і ацетиленових балонів до роботи; 

– запалювати пальник, утримувати його горіння та підбирати режими газового зварювання, наплавлення, 

кисневого різання та наплавлення під флюсом. 

– підключати та обслуговувати обладнання напівавтоматичного зварювання; 

– запалювати пальник, утримувати його горіння та підбирати режими автоматичного зварювання та 

наплавлення під флюсом. 

– здійснювати зовнішній огляд та перевірку зварних швів із застосуванням газу або рідини. 

– прибирати технологічне сміття.  
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Модуль ЕГЗ- 2.2 Забезпечення безпечної і безаварійної роботи зварювального обладнання 

№ модуля Назва модуля Об’єм в навчальних тижнях 

ЕГЗ – 2.2 Забезпечення безпечної і безаварійної роботи 

зварювального обладнання 

102 год 

Ціль. Навчання здійснюється для того, щоб здобувач освіти умів організовувати безпечну та безаварійну роботу сучасного 

електрогазозварювального обладнання у виробничій діяльності, з урахуванням економічної доцільності, виходячи з принципів освіти протягом 

усього життя.  

Вимоги до початку навчання: немає 

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання і 

завдання 

Теми модуля 

 Розуміє принципи будови та 

безпечного технічного 

обслуговування 

зварювального обладнання 

та апаратури; виявляє 

несправності та пояснює 

способи їх усунення.  

 Проводить, дотримуючись 

правил безпеки праці,  

огляд і технічне 

обслуговування 

електрозварювальної, 

газозварювальної і 

газоплазморізальної 

апаратури; якісно усуває 

виявлені дефекти; проводить 

ремонт: клем кабеля 

живлення і зварювального 

- розрізняє класифікацію 

джерел живлення 

зварювальної дуги, описує 

їх технічні характеристики; 

- описує будову обладнання 

для механізованого 

зварювання і наплавлення; 

- описує будову обладнання 

для автоматичного 

зварювання і наплавлення; 

- пояснює правила 

обслуговування та технічні 

несправності 

напівавтоматів і автоматів 

для зварювання у захисних 

газах та під флюсом; 

- описує устаткування для 

ручного і механізованого 

- пошук інформації та 

групова робота про 

класифікацію джерел 

живлення зварювальної дуги, 

їх технічні характеристики; 

- демонстрація обладнання 

для механізованого 

зварювання і наплавлення, 

пояснення його будови; 

- демонстрація обладнання 

для автоматичного 

зварювання і наплавлення, 

пояснення його будови; 

- пошук інформації та 

групова робота про правила 

обслуговування та технічні 

несправності напівавтоматів і 

автоматів для зварювання у 

Електронне 

тестування з питань 

будови і технічного 

обслуговування 

джерел живлення 

зварювальної дуги. 

Розробка та 

презентація проєктів 

про обладнання для 

механізованого, 

автоматичного та 

плазмового 

зварювання. 

Практичне завдання: 

аналіз можливих 

несправностей 

обладнання для 

газового зварювання і 

1. Спеціальна технологія  

(42 год) 

1.1. Будова і технічне 

обслуговування джерел 

живлення зварювальної дуги 

(16).  

1.2. Будова і технічне 

обслуговування обладнання 

для механізованого, 

автоматичного та плазмового 

зварювання, різання та 

наплавлення (10). 

1.3. Будова та технічне 

обслуговування обладнання 

для газового зварювання і 

різання (16). 
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кабеля; ізоляції 

електродотримача; 

газоповітряного пальника; 

газового пальника, різака; 

захисних засобів; 

зварювального кабеля. 

плазмового зварювання і 

різання; 

- пояснює правила 

обслуговування та технічні 

несправності обладнання 

для плазмового зварювання 

і різання; 

- описує будову обладнання 

поста газового зварювання; 

- пояснює правила 

обслуговування та технічні 

несправності обладнання 

для газового зварювання і 

різання; 

- пояснює принципи 

безаварійної роботи 

електрозварювальної, 

газозварювальної та 

плазморізальної апаратури. 

захисних газах та під 

флюсом; 

- демонстрація устаткування 

для ручного і механізованого 

плазмового зварювання і 

різання; 

- пошук інформації та 

групова робота про правила 

обслуговування та технічні 

несправності обладнання для 

плазмового зварювання і 

різання; 

- демонстрація обладнання 

поста газового зварювання, 

пояснення його будови; 

- пошук інформації та 

групова робота про правила 

обслуговування та технічні 

несправності обладнання для 

газового зварювання і 

різання. 

різання. 

Контрольна робота 

(виконання тестових 

завдань з курсу). 

- самостійно проводить, 

дотримуючись безпечних 

методів праці, огляд, 

технічне обслуговування та 

ремонт 

електрозварювальної,  

газозварювальної та 

плазморізальної апаратури; 

- запобігає неполадкам, 

виявляє і усуває їх під час 

роботи устаткування, що 

обслуговується; 

Практична робота №1. 

Технічне обслуговування 

зварювальних 

трансформаторів. 

Практична робота №2. 

Технічне обслуговування 

зварювальних випрямлячів 

для ручного дугового 

зварювання. 

Практична робота №3. 

Технічне обслуговування 

зварювальних інверторів для 

Практичне 

комплексне завдання 

(виявлення технічних 

несправностей під час 

огляду і технічного 

обслуговування 

електрозварювальної, 

газозварювальної та 

плазморізальної 

апаратури та їх 

усунення). 

2. Виробниче навчання  

(60 год) 

2.1. Огляд та технічне 

обслуговування обладнання 

для ручного дугового 

зварювання (24). 

2.2. Огляд та технічне 

обслуговування обладнання 

для механізованого 

зварювання (18). 

2.3. Огляд та технічне 

обслуговування 
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- забезпечує безпечну та 

безаварійну роботу 

електрозварювальної, 

газозварювальної та 

плазморізальної апаратури. 

ручного дугового зварювання. 

Практична робота №4. 

Технічне обслуговування 

зварювальних перетворювачів 

для ручного дугового 

зварювання. 

Практична робота №5. Огляд 

та технічне обслуговування 

обладнання для 

механізованого зварювання і 

наплавлення у захисних газах. 

Практична робота №6. Огляд 

та технічне обслуговування 

обладнання для 

механізованого зварювання і 

наплавлення порошковим 

дротом. 

Практична робота №7. Огляд 

та технічне обслуговування 

обладнання для 

механізованого зварювання і 

наплавлення під флюсом. 

Практична робота №8. Огляд 

та технічне обслуговування 

обладнання для ручного і 

механізованого плазмового 

зварювання і різання. 

Практична робота №9. Огляд 

та технічне обслуговування 

обладнання для газового 

зварювання. 

Обслуговування балонів та 

балонних вентилів, усунення 

 плазморізальної апаратури 

(6). 

2.4. Огляд та технічне 

обслуговування обладнання 

для газового зварювання і 

різання (12). 
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технічних несправностей. 

Практична робота №10. 

Обслуговування та технічні 

несправності пальників і 

різаків газового обладнання. 

Виконання практичного 

комплексного завдання з 

модуля 2.2. 

Формування оцінки за 

модуль 

Основою оцінювання модуля (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання із огляду і 

технічного обслуговування електрозварювальної, газозварювальної та плазморізальної апаратури, усунення 

виявлених несправностей. Решта 20% оцінки за модуль складає оцінювання практичних завдань інших тем модуля.  

Критерії оцінки Проходження модуля зараховується, якщо здобувач освіти: 

 знає будову зварювального обладнання та правила його обслуговування, способи усунення несправностей в 

роботі.  

Уміє здійснювати: 

  огляд і оцінювання справності зварювальної апаратури; 

 технічне обслуговування електрозварювального, газозварювального обладнання і апаратури; 

 ремонт зварювальної апаратури. 

 

Модуль ЕГЗ- 2.3 Виконання зварювання і різання простих деталей, вузлів і конструкцій 

№ модуля Назва модуля Об’єм в навчальних годинах 

ЕГЗ- 2.3 Виконання зварювання і різання простих деталей, вузлів і 

конструкцій 

312 год 

Ціль. Навчання здійснюється для того, що здобувач освіти отримав навики високоякісного зварювання і різання простих деталей, вузлів, 

конструкцій за допомогою електрозварювального та газозварювального обладнання, дотримуючись охорони праці, з урахуванням економічної 

доцільності, відштовхуючись від принципів освіти протягом усього життя.  

Результати навчання Критерії оцінювання Методи викладання Методи оцінювання і Теми модуля 
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завдання 

Розуміє технологію та 

особливості ручного 

дугового, газового, 

напівавтоматичного 

зварювання і різання 

простих деталей; розуміє 

причини виникнення 

дефектів під час 

зварювання і способи їх 

запобігання 

Виконує ручне 

дугове, газове і 

напівавтоматичне 

зварювання і наплавлення 

простих деталей, вузлів і 

конструкцій з вуглецевих 

сталей в нижньому 

положенні шва; виконує 

ручне кисневе різання 

сталевого легковагового і 

важкого брухту, кисневе і 

плазмове різання в 

нижньому і 

вертикальному 

положеннях простих 

деталей з вуглецевих 

сталей за розміткою 

вручну; здійснює 

перевірку якості зварного 

шва та його зачистку 

 

- самостійно описує режими 

ручного дугового 

зварювання; 

- пояснює технологію 

зварювання стикових, 

кутових швів у нижньому 

положенні шва; 

- визначає способи 

зварювання швів; 

- пояснює технологію 

ручного дугового 

наплавлення вуглецевих 

сталей електродами та 

порошкоподібними 

матеріалами; 

- описує режими 

механізованого і 

автоматичного зварювання 

вуглецевих сталей у захисних 

газах; 

- пояснює особливості 

механізованого і 

автоматичного наплавлення у 

захисних газах; 

- визначає способи газового 

зварювання, описує 

особливості їх вибору; 

- пояснює технологію 

газового зварювання 

листового металу; 

- описує технологію газового 

- пошук інформації та групова 

робота про режими ручного 

дугового зварювання; 

- розповідь про технологію 

зварювання стикових, кутових 

швів у нижньому положенні 

шва; 

- перегляд відеофільму про 

способи зварювання швів; 

- бесіда про технологію ручного 

дугового наплавлення 

вуглецевих сталей електродами 

та порошкоподібними 

матеріалами; 

- пояснення режимів 

механізованого і автоматичного 

зварювання вуглецевих сталей у 

захисних газах; 

- перегляд відеофільму про 

особливості механізованого і 

автоматичного наплавлення у 

захисних газах; 

- пошук інформації та групова 

робота про способи газового 

зварювання, особливості їх 

вибору; 

- демонстрація технології 

газового зварювання листового 

металу; 

- розповідь про технологію 

газового наплавлення; 

Індивідуальне 

опитування. 

Оцінювання роботи з 

картками. 

Контрольні роботи з 

тем №1.1-1.7 

(електронні тести, 

письмові завдання) 

Залік. Виконання 

тестових завдань з 

технології ручного 

дугового, газового, 

напівавтоматичного 

зварювання і різання 

простих деталей, 

особливостей 

перевірки якості 

зварних швів 

1. Спеціальна технологія  

(72 год) 

1.1. Технологія ручного 

дугового зварювання і 

наплавлення вуглецевих 

сталей в нижньому 

положенні шва (13).  

1.2. Технологія 

механізованого і 

автоматичного зварювання 

та наплавлення вуглецевих 

сталей в захисних газах у 

нижньому положенні шва 

(10). 

1.3. Технологія газового 

зварювання і наплавлення 

вуглецевих сталей в 

нижньому положенні шва 

(13). 

1.4. Технологія 

механізованого і 

автоматичного зварювання 

та наплавлення вуглецевих 

сталей під флюсом (7). 

1.5. Технологія ручного 

кисневого різання деталей 

з вуглецевих сталей в 

нижньому і вертикальному 

положеннях (10). 

1.6. Технологія ручного 

плазмового різання 
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наплавлення; 

- пояснює технологію 

механізованого та 

автоматичного зварювання 

під флюсом; 

- описує особливості 

механізованого і 

автоматичного наплавлення 

під флюсом; 

- визначає класифікацію 

способів різання; 

- пояснює технологію 

кисневого та плазмового 

різання металу; 

- визначає показники якості 

зварних швів; 

- самостійно розпізнає 

зовнішні та внутрішні 

дефекти зварних з’єднань, 

аналізує причини їх 

виникнення; 

- самостійно пояснює методи 

контролю якості зварних 

з’єднань після зварювання.  

- перегляд відеофільму про 

технологію механізованого та 

автоматичного зварювання і 

наплавлення під флюсом; 

- пошук інформації і групова 

робота про сутність та 

різноманітність способів різання 

металів; 

- демонстрація технології 

кисневого різання металу; 

- перегляд відеофільму про 

технологію плазмового різання; 

- пошук інформації і групова 

робота про показники якості 

зварних з’єднань; 

- демонстрація зовнішніх 

дефектів зварних з’єднань, 

аналіз причин їх виникнення; 

- демонстрація внутрішніх 

дефектів зварних з’єднань, 

аналіз причин їх виникнення; 

- міні-лекція про методи 

контролю якості зварних 

з’єднань після зварювання. 

деталей з вуглецевих 

сталей в нижньому і 

вертикальному 

положеннях (6). 

1.7. Дефекти та контроль 

зварних швів і з’єднань та 

перевірка їх якості (14).  

1.8 Залік (1) 

- самостійно підбирає, 

дотримуючись безпечних 

методів праці, режим ручного 

дугового зварювання, 

здійснює зварювання 

стикових та кутових швів у 

нижньому положенні 

пластин; 

- самостійно підбирає, 

Практична робота №1. 
Ознайомлення з правилами та 
прийомами наплавлення та 
зварювання. 
Практична робота №2. 
Підготовка кромок і збирання 
деталей під зварювання. 
Практична робота №3. 
Наплавлення валиків на стальні 
пластини в нижньому положенні 

Практичне 

комплексне завдання 

(виконання згідно 

креслення ручного 

дугового, газового і 

напівавтоматичного 

зварювання, різання 

простих деталей з 

вуглецевих сталей в 

2. Виробниче навчання  

(240 год) 

2.1. Виконання ручного 

дугового, газового і 

напівавтоматичного 

зварювання і наплавлення 

простих деталей, вузлів і 

конструкцій з вуглецевих 

сталей в нижньому 
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дотримуючись безпечних 

методів праці, режим газового 

зварювання; здійснює газове 

зварювання і наплавлення 

простих деталей з вуглецевих 

сталей в нижньому положенні 

пластин; 

- самостійно підбирає, 

дотримуючись безпечних 

методів праці, режим 

механізованого і 

автоматичного зварювання 

вуглецевих сталей у захисних 

газах, здійснює зварювання і 

наплавлення в нижньому 

положенні шва; 

- самостійно підбирає, 

дотримуючись безпечних 

методів праці, режим різання 

металу, здійснює ручне 

кисневе і плазмове різання 

простих деталей з вуглецевих 

сталей; 

- використовує різні способи 

для запобігання і усунення 

зовнішніх дефектів зварних 

з’єднань; 

- використовує різні способи 

для запобігання і усунення 

внутрішніх дефектів зварних 

з’єднань; 

- самостійно здійснює 

контроль зварних з’єднань. 

шва. 
Практична робота №4. 
Зварювання листового металу 
встик без скосу, зі стиком країв 
суцільних і однобічним і 
двобічними швами. 
Практична робота №5. 
Зварювання пластин однакової і 
різної товщини суцільним швом 
внакладку. 
Практична робота №6. 
Зварювання пластин однакової і 
різної товщини переривчастим 
швом внакладку. 
Практична робота №7. 
Зварювання кутових з’єднань 
без скосу кромок. 
Практична робота №8. 
Зварювання кутових з’єднань зі 
скосом кромок. 
Практична робота №9. 
Зварювання стикових і кутових 
з’єднань одношаровими швами. 
Практична робота №10. 
Зварювання стикових і кутових 
з’єднань багатошаровими 
швами. 
Практична робота №11. 
Запалювання і гасіння пальника, 
регулювання полум’я, установка 
кута нахилу і техніка ведення 
пальника по шву. 
Практична робота №12. Вправи 
для однієї руки при роботі із 
пальником, з наконечниками 
різних номерів. 
Практична робота №13. 

нижньому положенні 

шва, перевірка якості 

шва, зачистка). 

положенні шва (174). 

2.2. Виконання ручного 

кисневого різання 

сталевого легковагового і 

важкого брухту, кисневого 

і плазмового 

прямолінійного і 

криволінійного різання в 

нижньому і вертикальному 

положеннях простих 

деталей з вуглецевих 

сталей за розміткою 

вручну (30). 

2.3. Перевірка якості 

зварного шва, заварювання 

видалених дефектних 

ділянок і проведення їх 

зачистки (36). 
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 Розплавлення металу по цілому 
місцю по сталевих пластинах 
різної товщини по прямій лінії, 
праворуч-ліворуч та ліворуч-
праворуч. 
Практична робота №14. 
Розплавлення металу по цілому 
місцю по сталевих пластинах 
різної товщини по прямій лінії, 
праворуч-ліворуч та ліворуч-
праворуч за участю лівої руки і з 
наплавлення під флюсом. 
Практична робота №15. 
Наплавлення валиків на 
сталевих пластинах товщиною 
5-8 мм із низьковуглецевої сталі 
першої групи зварювання, без 
присадочного матеріалу і 
присадочного дроту, правим і 
лівим видами. 
Практична робота №16. 
Зварювання листового металу 
правим та лівим способом. 
Практична робота №17. 
Прихватка та зварювання 
пластин товщиною 2, 3 та 4 мм 
встик без скосу країв і опуклими 
швами. 
Практична робота №18. 
Зварювання пластин товщиною 
від 5 до 10 мм встик з 
однобічним скосом двох країв. 
Практична робота №19. 
Зварювання пластин товщиною 
10 мм встик із двобічним скосом 
двох країв. 
Практична робота №20. 
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Напівавтоматичне наплавлення 
поверхневих шарів різними 
способами. 
Практична робота №21. 
Напівавтоматичне зварювання 
пластин з низьковуглецевої 
сталі. 
Практична робота №22. 
Напівавтоматичне зварювання 
прямолінійних і кільцевих швів 
із самостійним вибором і 
встановленням режимів 
зварювання. 
Практична робота №23. 
Напівавтоматичне зварювання 
листового металу встик без 
скосу, зі стиком країв суцільних 
і однобічним і двобічними 
швами. 
Практична робота №24. 
Напівавтоматичне зварювання 
пластин однакової і різної 
товщини суцільним швом 
внакладку. 
Практична робота №25. 
Напівавтоматичне зварювання 
пластин однакової і різної 
товщини переривчастим швом в 
накладку. 
Практична робота №26. 
Напівавтоматичне зварювання 
кутових з’єднань без скосу 
кромок. 
Практична робота №27. 
Напівавтоматичне зварювання 
кутових з’єднань зі скосом 
кромок. 



 

289 

Практична робота №28. 
Напівавтоматичне зварювання 
стикових і кутових з’єднань 
одношаровими швами. 
Практична робота №29. 
Зварювання і наплавка деталей 
із застосуванням зварювальних 
автоматів. 
Практична робота №30. Кисневе 
різання пластин різної товщини 
з вуглецевих сталей. 
Практична робота №31. Кисневе 
і плазмове прямолінійне і 
криволінійне різання в 
нижньому і вертикальному 
положеннях зварного шва 
металу. 
Практична робота №32. Різання 
простих деталей з вуглецевих 
сталей за розміткою вручну. 
Практична робота №33. Різання 
металу великої товщини.  
Практична робота №34. 
Перевірка якості різання металу. 
Практична робота №35. 
Перевірка маркування і якості 
зварювальних електродів, 
електродів для повітряно-
дугового різання, дроту, флюсів, 
захисних газів. Перевірка якості 
підготовки поверхні основного 
металу. 
Практична робота №36. 
Проковування зварних швів і 
очищення від бризок металу. 
Зовнішній огляд зварних швів 
на наявність дефектів. 
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Практична робота №37. 
Видалення дефектів зварних 
швів. Їх зачищення. 
Практична робота №38. 
Заварювання віддалених 
дефектних ділянок. 
Практична робота №39. 
Виявлення та видалення 
дефектів кисневої різки. 
Шліфування. 
Практична робота №40. 
Виконання практичного 
комплексного завдання з модуля 
2.3. 

Формування оцінки за 

модуль 

 Основою оцінювання модуля (80%) є виконання здобувачем освіти практичного комплексного завдання з виконання 

зварювання і різання простих деталей, вузлів і конструкцій. Решта 20% оцінки за модуль складає оцінювання 

практичних завдань інших тем модуля.  

Критерії оцінки Проходження модуля зараховується, якщо здобувач освіти: 

Знає: 

-  принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, 

газозварювальної і газорізальної апаратури, газогенераторів, електрозварювальних автоматів та напівавтоматів, 

кисневих і ацетиленових балонів, редукувальних приладів і зварювальних, які обслуговує; 

– правила користування паяльниками, редукторами, балонами, які застосовує; 

– правила забезпечення захисту під час зварювання в захисному газі; 

– залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час 

зварювання;  

– залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час 

зварювання;  

– призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;  

– причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; 

– інструкцію з охорони праці для зварника. 

- технологію ручного кисневого різання та різання бензорізальними та газорізальними апаратами стального 

легковагового і важкого брухту; 
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– технологію ручного дугового, плазмового, газового автоматичного і напівавтоматичного зварювання простих 

деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей; 

– технологію кисневого і плазмового прямолінійного і криволінійного різання в нижньому і вертикальному 

положеннях зварного шва металу простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну, на 

переносних стаціонарних та плазморізальних машинах; 

– технологію прихвачування деталей, виробів конструкцій у всіх просторових положеннях; 

– технологію зачищення швів після зварювання та різання; 

– технологію наплавлення простих невідповідальних деталей; 

– технологію усування раковин і тріщин в простих деталях, вузлах, відливках; 

Уміє: 

-  читати прості креслення; 

– виконувати ручне кисневе різання та різання бензорізальними та газорізальними апаратами стального 

легковагового і важкого брухту, дотримуючись безпечних умов праці; 

– виконувати ручне дугове, плазмове, газове автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів 

і конструкцій з вуглецевих сталей, дотримуючись безпечних умов праці; 

– виконувати кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положеннях 

зварного шва металу простої складності деталей із вуглецевих сталей за розміткою вручну, на переносних 

стаціонарних та плазморізальних машинах, дотримуючись безпечних умов праці; 

– прихвачувати деталі, вироби конструкцій у всіх просторових положеннях.  

– зачищати шви після зварювання та різання.  

- усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках. 
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Додаток Б 

Перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих 

безробітних в Запорізькій області з 01.01.2020 року . 

№ 

з/п 

Найменування 

закладу освіти 
Код КП 

Назва професії, спеціальності (програми, 

галузі знань), за якою здійснюється навчання 

1.  Відокремлений 

структурний відділ 

«Оріхівський коледж 

Таврійського 

державного 

агротехнологічного 

університету імені 

Дмитра Моторного» 

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія «А1» і «А2», «В1»)  

2.  ДВНЗ 

«Мелітопольський 

промислово-

економічний коледж» 

  Інформаційні технології (підвищення 

кваліфікації за навчальною програмою 

«Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення») 

  

Управління та адміністрування (підвищення 

кваліфікації за навчальною програмою «Основи 

підприємницької діяльності») 

3.  ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей 

залізничного 

транспорту»  

8323 Водій трамвая 

8323 Водій тролейбуса 

4.  ДНЗ 

«Багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

7212 Електрогазозварник 

7412 Кондитер  

7433 Кравець  

5122 Кухар  

5220 Продавець непродовольчих товарів 

5220 Продавець продовольчих товарів  

5141 Перукар (перукар-модельєр) 

7241 Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування  

5.  ДНЗ «Бердянський 

машинобудівний 

професійний ліцей» 

4222 Адміністратор  

7212 Електрогазозварник 

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

даних  

6.  ДНЗ «Василівський 

професійний ліцей» 

5122 Кухар  

5220/5220  Продавець продовольчих товарів / Продавець 

непродовольчих товарів  

8266 Складальник верху взуття 

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорія 

«А1»)  

7.  ДНЗ «Веселівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»)  

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

даних  

8.  ДНЗ 

«Дніпрорудненський 

7212 Електрогазозварник  

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 
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професійний ліцей» електроустаткування  

5122 / 

7412  

Кухар / Кондитер  

9.  ДНЗ «Запорізьке вище 

професійне училище 

«Моторобудівник» 

8211 

/8211 

Верстатник широкого профілю / Оператор 

верстатів з програмним керуванням  

7212 Електрогазозварник  

8211 Токар  

8311 Фрезерувальник  

10.  ДНЗ «Запорізьке вище 
професійне училище 

моди і стилю» 

4222/4211 Адміністратор / Контролер-касир  

4222/4115  Адміністратор / Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи)  

5141 Візажист  

7435 Закрійник  

4212 Касир (в банку)  

4211 Касир (на підприємстві, в установі, організації)  

4211 Контролер-касир  

7433 Кравець  

5141 Манікюрник  

4121 Офісний службовець (бухгалтерія)  

5141 Педикюрник  

5141/5141

/5141  

Перукар (перукар-модельєр) / Манікюрник / 

Педикюрник  

5220/5220

/4211  

Продавець продовольчих товарів / Продавець 

непродовольчих товарів / Касир торговельного 

залу  

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи)  

11.  ДНЗ «Запорізьке 

машинобудівне вище 

професійне училище» 

8211 Верстатник широкого профілю  

7212 Електрогазозварник  

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  

7233 Слюсар з механоскладальних робіт  

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів  

7222 Слюсар-інструментальник  

7233 Слюсар-ремонтник  

8211 Токар  

8311 Фрезерувальник  

12.  ДНЗ «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-технічної 

освіти» 

7132 Лицювальник-плиточник  

7141 Маляр  

4112/4115  Оператор комп’ютерного набору / Секретар 

керівника (організації, підприємства, установи)  

4112 Оператор комп’ютерної верстки  

4112 Оператор комп'ютерного набору  

7133 Штукатур  

13.  ДНЗ «Запорізький 

політехнічний центр 

професійно-технічної 

освіти» 

7122 Вогнетривник  

7212 Електрогазозварник  

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  

5122 Кухар  
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8139 Пресувальник вогнетривких виробів  

14.  ДНЗ «Запорізький 

правобережний 

професійний ліцей» 

7212/7212  Електрогазозварник / Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах  

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  

4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

15.  ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей 

автотранспорту» 

7212 Електрогазозварник 

16.  ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей 

сервісу» 

7442 Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття 

взуття  

6113 Квітникар  

7433 Кравець  

5141 Перукар (перукар-модельєр) 

5141 Манікюрник 

8266 Складальник верху взуття  

7331 Флорист  

17.  ДНЗ «Запорізький 

професійний торгово-

кулінарний ліцей» 

4222 Адміністратор  

7412 Кондитер  

5122 Кухар  

18.  ДНЗ «Мелітопольське 

вище професійне 

училище» 

7412 Кондитер  

5141 Перукар (перукар-модельєр)  

5220 / 

5220 

Продавець продовольчих товарів / Продавець 

непродовольчих товарів  

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів  

7436 Швачка  

19.  ДНЗ 
«Мелітопольський 

багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

4222/4211 

/4211  

Адміністратор / Касир торговельного залу / 

Контролер-касир  

5123 Бармен  

7212 Електрогазозварник  

5122 Кухар  

7141/7133 Маляр / Штукатур  

4112 Оператор комп'ютерного набору  

8312/8312

/8312  

Оператор поста централізації / Складач поїздів / 

Регулювальник швидкості руху вагонів  

5123 Офіціант  

5141/5141

/5141  

Перукар (перукар-модельєр) / Манікюрник / 

Педикюрник  

5220/5220  Продавець продовольчих товарів / Продавець 

непродовольчих товарів 

7233 Слюсар з ремонту рухомого складу складу  

20.  ДНЗ «Пологівський 

професійний ліцей» 

7212 Електрогазозварник  

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  

5122 Кухар  

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій  

5220/5220

/4211 

Продавець продовольчих товарів / Продавець 

непродовольчих товарів / Контролер-касир  
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21.  ДП «ЗНКК» ДПАТ 

«Будівельна компанія 

«Укрбуд» 

8162 Машиніст (кочегар) котельні  

8162 Оператор котельні  

Запорізький 

авіаційний коледж ім. 

О.Г.Івченка 

4112 Оператор комп’ютерного набору  

4121 Офісний службовець (бухгалтерія)  

5169 Охоронник  

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи)  

22.  Запорізький 
електротехнічний 

коледж 

Національного 

університету 

«Запорізька 

політехніка» 

  Соціальні та поведінкові науки (підвищення 

кваліфікації за навчальною програмою 

«Бухгалтерський облік за національними 

стандартами») 

4121 Офісний службовець (бухгалтерія) (навчальна 

програма «Фахівець з проєктно-кошторисної 

роботи») 

  Соціальні та поведінкові науки (підвищення 

кваліфікації за навчальною програмою 

«Обробка управлінської інформації») 

  Механічна інженерія (підвищення кваліфікації 

за навчальною програмою «Промисловий 

дизайн») 

  Культура і мистецтво (підвищення кваліфікації 

за навчальною програмою «Графічний дизайн») 

  Електрична інженерія (підвищення кваліфікації 

за навчальною програмою «Складання, 

обслуговування засобів обчислювальної техніки 

та модернізація персональних комп’ютерів»)  

4112 Оператор комп’ютерного набору  

  Соціальні та поведінкові науки (підвищення 

кваліфікації за навчальною програмою «Основи 

підприємницької діяльності») 

  Соціальні та поведінкові науки (підвищення 

кваліфікації за навчальною програмою 

«Кадровий облік та основи кадрового 

менеджменту»)  

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи) (навчальна програма «Сучасні офісні 

системи та технології обробки інформації»)  

23.  КП «Запорізький 

обласний центр 

охорони праці» 

Запорізької обласної 

ради 

8163 Апаратник хімводоочищення  

8334 Водій навантажувача  

7212 Електрогазозварник 

7241 Електромеханік з ліфтів  

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  

8333 Ліфтер  

8333 Машиніст крана (кранівник)  

8155 Оператор заправних станцій 

8162 Оператор котельні  

7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового 

устаткування  
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7215 Стропальник  

24.  Мелітопольська 

технічна школа  

Державного агентства 

водних ресурсів 

України 

7212 Електрогазозварник  

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування  

8331 Тракторист 

8162 Оператор котельні  

7215 Стропальник  

25.  ПВНЗ «Запорізький 

коледж технологій та 

дизайну» 

7412 Кондитер  

5141 Косметик  

7433 Кравець  

5122 Кухар  

5132 Молодша медична сестра з догляду догляду за 

хворими  

5141 Перукар (перукар-модельєр) 

4114 Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)  

5123/5123 Офіціант / Бармен  

5220 / 

5220 

Продавець продовольчих товарів / Продавець 

непродовольчих товарів  

4115 Секретар  

26.  ТОВ «Центр 

професійної освіти та 

консалтингу» 

5122 Кухар  

5132 Молодша медична сестра з догляду за хворими  

5220 Продавець продовольчих товарів  
 

Джерело: дані Запорізького обласного центру зайнятості. URL: 

https://zap.dcz.gov.ua/storinka/spivpracya-z-navchalnymy-zakladamy-ta-pou (станом на 24 червня 2020 

року ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

РИНОК ПРАЦІ  

ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА:  

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

Монографія 

За науковою редакцією   

доктора економічних наук,  

В.В. Близнюк 

 

 
 

 

Редактор І.І.Бажал 

Оригінал-макет С.В.Чимбай 

 

 

Підписано у світ 11.12.2021 р. 

Об’єм даних 5,35 Мб 

 

 

 

 

 

 

 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011 

тел. (044) 254-20-36, факс (044) 280-88-69 

E-mail: eip@ief.org.ua 

 

 

 


