


ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ксперимент

розпочато відповідно 

до наказу МОН 

України від 

19.10.2018 № 1141 

Е



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ема дослідно-експериментальної 

роботи «Професійна підготовка 

кваліфікованих робітників для 

сфери обслуговування 

відновлювальних систем сонячної і 

теплової енергетики» 

Т



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ета експерименту:М
Теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити 

організаційно-педагогічні умови професійної 

підготовки кваліфікованих робітників для 

сфери обслуговування відновлювальних 

систем сонячної та теплової енергетики



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ктуальність експерименту:А
 Відсутність кваліфікаційних характеристик та освітніх 

стандартів для професій відповідного спрямування

 Недостатній рівень системної підготовки 

кваліфікованих кадрів для галузі альтернативної 

енергетики

 Затребуваність кадрів, стрімкий розвиток енергоринку 

та технологій альтернативної енергетики

 Впровадження кращого зарубіжного досвіду



Фонд «INNOVATIS»

ТзОВ, командитне товариство 

„HEWALEX”

Тернопільське Регіональне 

Відділення Асоціації Міст 

України

Комплекс шкіл і закладів 

професійної освіти у м. 

Бєлява

ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

артнери:П
ТОВ «ХАНПЛАСТ СОЛАР» 

виробник фотоелектричних 

модулів 

Інститут професійно-

технічної освіти 

Національної академії 

педагогічних наук України

Національна академія 

педагогічних наук України 
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езультати констатувального етапу 

експерименту (жовтень 2018-грудень 2018)

Р

Стажування педагогічних працівників

Внесення професійної назви роботи до ДК 

003:2010 «Класифікатор професій»

Розробка проєкту кваліфікаційної 

характеристики (професійного стандарту) нової 

професії
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Р

Організовано 6 навчальних поїздок до Польщі:

 м. Білява, Центр «Zero Energy», 

 м. Білява, Комплекс шкіл і закладів професійної 

освіти 

 м. Чеховіце-Джезіце, Завод «HEWALEX»

 м. Бидгощі, Центр професійного вдосконалення 

С



 організація монтажу обладнання і 

систем відновлюваної енергетики

 визначення потреб у матеріалах 

відповідно до  креслень 

обладнання

 підбір матеріалів, інструментів і 

склалаючих модулів для монтажу 

обладнання і установок ВДЕ; 

 монтаж обладнання і нескладних 

установок відновлюваної 

енергетики, 

 підготовка та організація 

навчальних занять з окремих 

модулів

м. Білява, Центр «Zero Energy»
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- опанування принципів підбору геліоустановки, 

фотовольтаїчної установки і теплового насоса –

для малого об’єкта
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-ознайомлення на практиці із технологією 

виробництва та роботи обладнання зі сфери ВДЕ 

(геліо- та фотовольтаїчні установки, теплові 

насоси);

- ознайомлення із можливостями комп’ютерних 

програм (GetSolar, T*SOL, PV*SOL, WP-OPT)
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м. Чеховіце-Джезіце, 

Завод «HEWALEX»
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Сертифікати про 

стажування отримали 5

педагогічних працівників:
• Захарєнков Є.В.

• Збітнєв І.Г. 

• Кустовський О.І.

• Копил А.П.

• Протопопов В.В.
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ласифікатор професійК
За сприяння Торгово-промислової палати України до

Національного Класифікатора України ДК 003:2010

«Класифікатор професій» внесена нова назва професії

з напряму вироблення та розподілу відновлювальної

енергії 8169 Майстер з монтажу та обслуговування

систем відновлювальної енергетики (Зміна №8,

затверджена наказом Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 № 259)



Листами-клопотаннями Державної Служби зайнятості

України та Торгово-промислової палати України проєкт

кваліфікаційної характеристики професії в червні 2019

року внесено на розгляд Міністерства соціальної

політики України і наразі проходить процедуру

рецензування та обговорення із профільними

міністерствами

валіфікаційна характеристика професії 
8169 Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики 

К
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езультати формувального етапу 

експерименту (січень 2019-грудень 2020)

 Створена навчальна майстерня-лабораторія систем 

відновлювальної енергетики

 Розроблений проєкт стандарту СП(ПТ)О за професією

 Розроблений експериментальний робочий навчальний 

план для підготовки кваліфікованих робітників та пакет    

навчально-плануючої документації з професії

Р



Майстерня-лабораторія систем відновлювальної енергетики

ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"



Навчальна майстерня-лабораторія систем відновлювальної енергетики створена з 
урахуванням сучасних енергозберігаючих технологій.  Має три зони освітньої діяльності.

Навчально-теоретична зона



Навчально-практична зона



Практично-прикладна зона



В майстерні-лабораторії встановлено сучасне спеціалізоване
обладнання систем відновлювальної енергетики, а саме дві
фотоелектричні панелі та змонтована геліосистема, які автономно
забезпечили оптимальний тепловий режим та гаряче
водопостачання. Встановлена навчальна інсталяція геліоустановки,
яку можна підключати самостійно як діючу установку (2
геліоколектори, акумулятивний бак тощо). Майстерні забезпечена
інструментом та наочно-демонстраційними матеріали, включаючи
навчальні модулі блоків керування установками від компанії
HEWALEX. Від інших партнерів проекту отримано виробниче та
навчальне обладнання, інструмент, матеріали, організаційна техніка
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Автономну систему опалення приміщення 

майстерні-лабораторії введено в експлуатацію 

13.12.2018р.
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світній стандарт СП(ПТ)О:О
Розроблено проєкт освітнього

стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти за професією 8169

«Майстер з монтажу та обслуговування

систем відновлювальної енергетики» на

модульно-компетентнісній основі.
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кспериментальний робочий навчальний планЕ
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кспериментальний робочий навчальний планЕ
Здійснено набір здобувачів професійної освіти з

числа осіб, які мають базову (25 здобувачів) та

повну загальну (17 здобувачів) середню освіту,

з терміном навчання три та один роки.

Проведене анкетування здобувачів освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитування здобувачів освіти  

за результатами навчання за професією широких кваліфікацій 

 8169 «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики» 
             

Ви навчаєтесь за новою професією широких кваліфікацій 8169 «Майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлювальної енергетики». У зв’язку з цим, просимо відповісти на 

деякі питання, спрямовані на подальше вдосконалення змісту навчальних програм та освітнього 

процесу  в цілому. 
 

1. Які фактори були для Вас пріоритетними при виборі нової професії широких 

кваліфікацій «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної 

енергетики» (відмітьте за шкалою від 1-го до 5-ти)? 

№ Можливі фактори, що вплинули на вибір професії 1 2 3 4 5 

1.  Престижність професії      

2.  Очікування більшої оплати праці у порівнянні з іншими 

професіями (видами діяльності) 

     

3.  Здатність швидко адаптуватись до нової ситуації на ринку праці      

4.  Зацікавленість у професійній майстерності      

5.  Прагнення до високого рівня знань та умінь      

6.  Прагнення до територіальної мобільності (у т.ч. міжнародної)       

7.  Інші чинники: 

 
 

2. Дайте відповідь на наступні запитання, проставивши знак «+» проти обраного 

варіанту відповіді (відповідь може бути тільки одна на кожне запитання, а при 

наявності пропозицій чи зауважень, вкажіть їх у колонці «коротке пояснення») 

№ Запитання Так Ні Коротке пояснення 

1.  Чи задовольняє Вас зміст навчальних програм з 

предметів теоретичної підготовки? 

   

2.  Чи задовольняє Вас зміст навчальних програм з 

практичної підготовки? 

   

3.  Чи достатньо часу на оволодіння знаннями, 

вміннями, навичками? 

   

4.  Чи весь програмний матеріал Вам потрібен для 

здобуття відповідного рівня кваліфікації? Який 

матеріал вважаєте зайвим? 

   

5.  Чи потрібно доповнити  навчальні програми 

додатковим змістом? Яким саме?  

   

6.  Чи здатні Ви опановувати нові зміни та 

технології стосовно професійної діяльності? 

   

  

Державний навчальний заклад 

«Київський професійний коледж 

з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою» 

В РАМКАХ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЩОДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У СФЕРІ 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
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ЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ:Ц
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ структурний підрозділ коледжу, який створено

з метою поширення професійної підготовки

робітників для сфери сонячної та теплової

енергетики за модульно-компетентісним підходом

(надання часткових кваліфікацій за потрібними

модулями), перепідготовки дорослого населення, в

тому числі з числа незайнятих та тимчасово

переміщених осіб, та підвищення кваліфікації

педагогічних працівників, які здійснюють професійну

підготовку за енергетичними професіями.
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Навчальний модуль 

«Фотоелектричні установки»

Р    рограми навчальних курсів:П

Навчальний модуль «Монтаж та 

налагодження геліо-систем»

Навчальний модуль «Помпи тепла»
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Протягом жовтня-листопада 2019 року  в Центрі  за окремими модулями 

(кваліфікаціями) пройшли курсове навчання та отримали сертифікати 

26 осіб з числа дорослого населення
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13 листопада проведено круглий стіл «Шляхи та перспективи

розвитку проєкту «СОНЯЧНИЙ КОЛЕДЖ»: зустріч з підприємцями та

партнерами.

Мета заходу:

• інформувати громадськість про досягнення експерименту

• презентувати вітчизняним підприємцям новостворений навчально-

практичний Центр відновлювальної енергетики та розроблені освітні

пропозиції

• обговорити напрями подальшої співпраці щодо здійснення

професійного навчання за змістовими модулями, перепідготовки та

підвищення кваліфікації робітників.
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У його роботі взяли участь Нелля Ничкало, доктор пед. наук, професор, академік-секретар

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Наталія Кулалаєва кандидат

хімічних наук, доцент завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту

професійно-технічної освіти НАПН України
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представники фірми HEWALEX 

Вітольд Равскі та Лукаш Белх, 

представники вітчизняного бізнесу

Учасники мали змогу поспілкуватися з 

випускниками та слухачами курсів, 

які проходили навчання за освітнім модулем 

«Монтаж геліосистем» 
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Інформація 

про 

проведений 

круглий стіл 

розміщена 

у журналі 

професійна 

освіта
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оширення інформації:П
25.03.019р. Проєкт «Сонячний коледж» та результати

дослідно-експериментальної роботи за темою експерименту

були представлені в рамках ХІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (звітній) “НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ”

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Чистякова Н.Г. та Протопопов В.В. взяли участь у вебінарі

«Впровадження проектних технологій у професійну

підготовку майбутніх кваліфікованих робітників».


