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Національна команда експертів з реформування вищої освіти

Компетентна особа Міжнародної морської організації   

Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проєкт ЄС)

Національна команда експертів з реформування вищої освіти

Професійна підготовка здобувачів вищої освіти та 

професійні кваліфікації



▪ Загальні підходи до забезпечення фахової підготовки у освітніх 
програмах  

▪ Забезпечення результатів навчання

▪ Специфіка “регульованих” професій 

▪ Присвоєння професійних кваліфікацій

План презентації 



Загальні підходи до забезпечення фахової 
підготовки у освітніх програмах  



Врахування специфічних галузевих (фахових, професійних) вимог у 
освітніх програмах

- Чітке формулювання компетентностей та результатів навчання у 
освітніх програмах відповідно до професійних стандартів (стандартів
компетентності тощо) 

- Врахування усіх трудових функцій та трудових дій 

- Належне (повноцінне) забезпечення передбачених програмних 
результатів навчання (викладання та навчання; демонстрація та 
оцінювання)  

- Врахування визначених професійним стандартом предметів та 
засобів праці 

- Забезпечення практичної підготовки 

Забезпечення фахової підготовки (1) 

- “Зважений” підхід до балансу між фаховими (професійними) та загальними 
компетентностями



Altitude 11’000 m,

message in aircraft

Dear  ladies and gentlemen, 

This is captain speaking ...

Our crew is very good trained in team work, 

Not so good in landing ... 

But do not worry please, 

We hope everything will be Ok and

Wish you nice and safe flight …

Забезпечення фахової підготовки (2)  



Фахові (професійні) вимоги:

- Стандарти вищої освіти 

- Професійні стандарти

- Міжнародні стандарти компетентності та стандарти 
професійної діяльності     

- Кваліфікаційні характеристики професій працівників  

- Врахування предметів та засобів праці 

Забезпечення фахової підготовки (3) 



Професійні стандарти

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення та

затвердження професійних стандартів» від 31.05. 2017 р. № 373

Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Методики

розроблення професійних стандартів» від 22.01.2018 р. №74

Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів 

Методика розроблення професійних стандартів

Національне агентство кваліфікацій

https://nqa.gov.ua/

Приклад - Професійний стандарт

“Інженер з підготовки виробництва авіаційної та ракетнокосмічної техніки”

https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/212-inzener_z_pidgotovki_virobnictva.pdf

https://nqa.gov.ua

https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/212-inzener_z_pidgotovki_virobnictva.pdf

https://nqa.gov.ua/
https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/212-inzener_z_pidgotovki_virobnictva.pdf
https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/212-inzener_z_pidgotovki_virobnictva.pdf


Професійні стандарти

Методика розроблення професійних стандартів



Професійні стандарти

Інженер з підготовки виробництва авіаційної та ракетно-космічної техніки



● International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers, 1978

● Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code

Міжнародні стандарти компетентності 



Кваліфікаційні характеристики 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 67 Водний транспорт

компетенції  => компетентності 

результати навчання – знання 

Кваліфікаційні характеристики сформовані не для усіх професій (класів професій). 



Національний освітній глосарій: вища освіта 

Компетентність/компетентності: Динамічна комбінація знань, вмінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність

Компетенція/компетенції: Надані (наприклад, нормативно-правовим
актом) особі (іншому суб’єкту діяльності) повноваження, коло її (його)
службових й інших прав і обов’язків. Слід відрізняти поняття компетенції /
компетенцій від компетентності / компетентностей як набутих реалізаційних
здатностей особи

Компетенція Компетентність

Несення безпечної навігаційної вахти Здатність нести безпечну навігаційну вахту

Координація пошуково-рятувальних 
операцій 

Здатність координувати пошуково-рятувальні 
операції  

Компетенції та компетентності  



Забезпечення результатів навчання 



Компетентності та результати навчання (1) 

Компетентності VS Результати навчання  



У різних країнах ЄПВО існують різні підходи до визначень результатів 
навчання. Можливі варіанти (із досвіду): 

● Компетентності та результати навчання є різними поняттями, які 
доповнюють одне одного (формулюються компетентності та 
результати навчання);

● іноді - компетентності = результати навчання (формулюються 
тільки результати навчання);

● іноді – компетентності та результати навчання визнаються як різні 
поняття, але у освітніх програмах формулюються тільки 
результати навчання

Компетентності та результати навчання (1) 

Компетентності VS Результати навчання  

Де-факто існують різні підходи до формулювання 
результатів навчання  



Компетентності та результати навчання (2)

Підхід в Україні :  Компетентності + Результати навчання  

Стаття 10. Стандарти вищої освіти
………………………………………. 
3. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 
ступеня вищої освіти;
2) вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 
цією програмою, та результатів їх навчання; 
3) перелік обов’язкових компетентностей випускника;
4) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання; 
5) вимоги до атестації здобувачів вищої освіти;
6) вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю 
знань, двома галузями знань або групою спеціальностей (у 
стандартах рівня молодшого бакалавра), міждисциплінарних 
освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та доктора 
філософії);
7) вимоги професійних стандартів (за їх наявності).

Закон України “Про вищу освіту”



Компетентності та результати навчання (3) 

Підхід в Україні :  Компетентності + Результати навчання  



Компетентності 

- у більшості випадків не демонструються “напряму”, їх досягнення де-
факто оцінюється через підтвердження опанування асоційованих 
результатів навчання

- доцільно формулювати як якості особи:  

здатність …, усвідомлення …., прагнення…, дотримання…., 

цінування…, ініціативність і т.д. 

Результати навчання
- демонструються

- вимірюються та оцінюються

- мають зазначатись у додатках до дипломів 

Компетентності та результати навчання (4)



Компетентності та результати навчання:
ієрархія у освітній програмі 



Компетентності та результати навчання:
ієрархія у освітній програмі (1) 

Програмні результати навчання мають бути «укрупненими» у 
порівнянні з результатами навчання за окремими навчальними 
дисциплінами та навчальними заняттями 



Компетентності та результати навчання:
ієрархія у освітній програмі (2) 

компетентність
компетентність

компетентність
компетентність

… … …

… … …
Навчальні дисципліни 

Навчальні заняття
Індивідуальні завдання 

…



● Чітка ієрархія та визначеність взаємозв’язків результатів навчання різного

рівня деталізації є основою для досягнення запланованих програмних

результатів навчання та відповідних компетентностей

● Програмні результати навчання мають бути “укрупненими” у порівнянні з

результатами навчання за навчальними дисциплінами, навчальним

заняттями та інших компонентів освітньої програми..

● Програмні результати навчання можуть демонструватись та оцінюватись

через результати навчання за навчальними дисциплінами, навчальним

заняттями та інших компонентів освітньої програми

Рекомендація

● Робочі програми навчальних дисциплін мають містити:

- перелік компетентностей і програмних результатів навчання, які повністю

або частково забезпечуються цією навчальною дисципліною (як орієнтир)

- перелік результатів навчання за навчальною дисципліною (деталізовані)

- опис методів демонстрації кожного із РН за навчальною дисципліною та

критерії оцінювання

Забезпечення результатів навчання



Результати навчання (формулювання): 
проблемні питання (1) 

Програмні результати навчання мають:

- бути «укрупненими» у порівнянні з результатами навчання за навчальними 
дисциплінами та навчальними заняттями 

- відповідати певному кваліфікаційному рівню НРК за складністю 

називати, складати список, казати, асоціювати - програмні результати навчання? 



Результати навчання (формулювання): 
проблемні питання (2) 

Приклад: програмні результати навчання у стандартах вищої освіти та 
освітніх програмах   

Створювати …
Застосовувати….

Результат 

“to Go”? 

Уміння ? 

Здатність? 



Специфіка регульованих професій 



● Наявність чітких професійних стандартів (стандартів професійної діяльності), у 

т.ч. міжнародних 

● Допуск до професійної діяльності на основі сертифікації (обов'язкового 

присвоєння професійної кваліфікації)  

● Високі вимоги до професіоналізму випускника (готовності до виконання

професійних обов'язків)

● Висока відповідальність та високі ризики у випадку некомпетентності фахівця

● Посилений фокус на професійній складовій програм підготовки (освітніх

програм)

● Перевірки дотримання вимог міжнародними організаціями

Приклад

Специфіка “регульованих” професій (1)



Специфіка “регульованих” професій (2):
людський фактор

https://www.youtube.com/watch?v=PkQnDubPSpg

https://www.youtube.com/watch?v=PkQnDubPSpg


Вимоги до освітніх стандартів та програм: 

● Забезпечення виконання вимог стандартів підготовки та стандартів 

компетентності  (за наявності) 

● Ретельний підхід до забезпечення результатів навчання, визначення та 

застосування методів демонстрації та оцінювання

● Особливий підхід до ресурсного забезпечення 

● Ліцензування освітніх програм (чіткі Ліцензійні умови)

● Особливий підхід до практичної підготовки (підготовки на робочому місці) 

● Необхідні зміни на законодавчому рівні  

- Перегляд норми щодо вибору освітніх компонентів в обсязі 25% для 

спеціальностей, для яких запроваджено додаткове регулювання 

Специфіка “регульованих” професій (3)



Забезпечення результатів навчання: 
досвід перевірок (1) 

■ Training monitoring and supervision
■ Assessment of competence, examination



Освітня програма

Навчальний план

Практичні / лабораторні 
заняття 

Компетентність

Результати навчання

Обладнання

Навчальна дисципліна

Оцінювання
Зміст

Процес

Забезпечення результатів навчання: 
досвід перевірок (2) 



Освітня програма

Навчальна 
дисципліна

Практичні та 
лабораторні заняття 

Нормативні 
документи

Повноваження, 
процедури

Інтерв'юЗміст

Документальні 
підтвердження

Забезпечення результатів навчання: 
досвід перевірок (3) 



Присвоєння професійних кваліфікацій



Документи про вищу освіту (диплом)



Закон України “Про вищу освіту”

кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 
коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 
(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що 
засвідчується відповідним документом про вищу освіту

Національний освітній глосарій 

кваліфікація (Qualification): Офіційний результат оцінювання і визнання, який 
отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 
компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 
освіти, що засвідчується відповідним документом (ступінь, диплом, 
сертифікат або інше свідоцтво) про вищу освіту

професійні кваліфікації (Professional qualifications): Кваліфікації, які 
надаються з урахуванням професійних стандартів, що діють у сфері праці, і 
відображають здатність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду 
професійної діяльності. За суб’єктом надання професійні кваліфікації 
поділяються на кар’єрні (надаються у сфері праці) та освітні (надаються у 
сфері освіти). Серед професійних кар’єрних кваліфікацій – кваліфікаційні 
розряди, ранги, класні чини, категорії, звання тощо.

Кваліфікації – визначення (1)



Класифікатор професій 

Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста)..….. кваліфікація визначається 
через назву професії (інженер-механік, економіст, …  тощо)

Методика розроблення професійних стандартів 

кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним 
документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей 
(результатів навчання)

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

З огляду на провайдерів кваліфікацій вони поділяються на

Академічні / освітні, що надаються освітньою системою на основі освітніх
стандартів

Професійні, що надаються на основі професійних стандартів, вироблених
переважно у сфері праці

Кваліфікації – визначення (2)



Кваліфікація (освітня чи професійна) передбачає:

Кваліфікації – умови присвоєння



?

Зазначення професійних кваліфікацій у документах про вищу освіту “не завжди” є
ознакою відповідності результатів навчання певному професійному стандарту

Професійні кваліфікації:
чи зазначати у документах про освіту?



Професійні кваліфікації:
чи зазначати у документах про освіту?

- Класифікатор професій містить класифікацію професій та покажчик 
професійних назв робіт;

- Клас професій охоплює групу професійних назв робіт

- Кваліфікаційні характеристики сформовані не для усіх професій (класів 
професій)

2143     Професіонали в галузі електротехніки
2143.2 Інженери-електрики

2143.2 Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики
2143.2 Інженер перетворювального комплексу 
2143.2 Інженер служби підстанцій
2143.2 Інженер-енергетик 
2143.2 Старший електромеханік-командир 
….. …. ….. ….. ….. …. 



● Чи існує затверджений (діючий) професійний стандарт?

● Чи уповноважений заклад на присвоєння певної професійної кваліфікації?  

● Чи існують необхідні ресурси для проведення процедур оцінювання?

● Чи існують та оприлюднені правила присвоєння професійної кваліфікації?

● Чи передбачається видача документа, що засвідчує присвоєння особі 

професійної кваліфікації?

● Чи доцільно зазначати професійну кваліфікацію у дипломі?   

Професійні кваліфікації:
чи зазначати у документах про освіту?



Закон України «Про освіту», ст. 34

Професійні кваліфікації присвоюються, визнаються і підтверджуються суб’єктами, 

уповноваженими на це законодавством, зокрема суб’єктами освітньої діяльності.

Кваліфікаційні центри - це суб’єкти, уповноважені на оцінювання і визнання 

результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи 

інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних 

кваліфікацій.

Типове положення про кваліфікаційний центр

Затверджено наказом МОН від 22 квітня 2021 р. № 452

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2021 р. за N 804/36426

Кваліфікаційні центри 



Професійні кваліфікації (приклади) 

▪ Civil Engineer, level 6 primary qualification (graduation from a Bachelor Programme)

▪ Civil Engineer, level 6 based on further work experience

▪ Diploma Civil Engineer, level 7 primary qualification (graduation from a Master programme) 

▪ Diploma Civil Engineer, level 7 based on further work experience and continuous learning

▪ Chartered Civil Engineer, level 8 (highly recognized professional activities) 

▪ Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more (штурман)

▪ Chief mate on ships of 500 gross tonnage or more (штурман далекого плавання) 

▪ Master on ships of 500 gross tonnage or more (капітан далекого плавання)  



Дякую  за увагу!

Вадим Захарченко 

zvn@onma.edu.ua
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