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Зінаїда НАЗАРЕЦЬ, 

завідуюча лабораторією 

професійної підготовки НМЦ 

ПТО у Харківській області



Нормативно-правові 

документи

• ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» 
(підписано 1 квітня 2022 року N 2179-IX).

• Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 986 
«Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів». 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року  № 956 
«Про затвердження Порядку присвоєння та підтвердження професійних 
кваліфікацій кваліфікаційними центрами».

• Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 року № 620 
«Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій.

• Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року  № 576 
«Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, 
здобутих в інших країнах».

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2021 року  № 452 
«Про затвердження Типового положення про кваліфікаційний центр», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2021 року за 
№804/36426.



• Кваліфікаційні центри - це 

суб’єкти, уповноважені на 

оцінювання і визнання 

результатів навчання осіб, 

зокрема здобутих шляхом 

неформальної чи інформальної

освіти, присвоєння/ 

підтвердження відповідних 

професійних кваліфікацій.

•



• Кваліфікаційним центром може бути 

юридична особа або її структурний чи 

відокремлений підрозділ акредитований 

в установленому порядку.

• У системі ПТО кваліфікаційні центри 

можуть створюватись на базі ЗП(ПТ)О, у 

яких є діючі НПЦ, а також на базі 

закладу, який має відповідну навчально-

матеріальну базу.



Кваліфікаційний центр може 
здійснювати:
- оцінювання і визнання результатів 

навчання, зокрема здобутих шляхом 

неформальної чи інформальної освіти;

- присвоєння/підтвердження професійних 

кваліфікацій;

- визнання в Україні професійних 

кваліфікацій, здобутих в інших країнах.



Кваліфікаційні центри створюються 

та діють, як правило, в межах однієї 

або декількох видів професійної 

діяльності або галузей.

Акредитація кваліфікаційного 

центру здійснюється Національним 

агентством кваліфікацій.



Сайт Національного агентства 

кваліфікацій https://register.nqa.gov.ua/













Чим діяльність КЦ відрізняється 

від роботи ЗП(ПТ)О?

На відміну від ЗП(ПТ)О кваліфікаційні

центри не зобов’язані проводити навчання, 

вони присвоюють/підтверджують/визнають

кваліфікацію за результатами оцінювання

результатів навчання незалежно від місця і 

способу їх здобуття.



Які є обмеження для 

створення КЦ?

Необхідно пройти процедуру акредитації

кваліфікаційного центру.

Акредитація КЦ за певною кваліфікацією

можлива лише за наявності відповідного

професійного стандарту, затвердженого

у встановленому порядку і внесеного до 

Реєстру кваліфікацій (пункт 2 Порядку 

акредитації кваліфікаційних центрів).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/986-2021-%D0%BF#Text


Які існують критерії акредитації 

кваліфікаційного центру?

• Спроможність юридичної особи, її структурного або

відокремленого підрозділу здійснювати оцінювання і 

визнання результатів навчання здобувачів, зокрема

здобутих шляхом неформальної чи інформальної

освіти, присвоєння/підтвердження визначених

професійних кваліфікацій, здійснювати визнання в 

Україні відповідних професійних кваліфікацій, 

здобутих в інших країнах, визначається у ході

проведення акредитаційної експертизи за такими 

критеріями акредитації:



1) наявність у Статуті заявника положень про

провадження діяльності, пов’язаної з

функціонуванням кваліфікаційного центру, відповідно

до законодавства; у разі коли статус кваліфікаційного

центру має намір набути структурний або

відокремлений підрозділ заявника, - наявність у

Положенні про такий структурний або відокремлений

підрозділ норм про провадження діяльності,

пов’язаної з функціонуванням кваліфікаційного

центру, відповідно до законодавства;



2) особи, яких заявник або його відокремлений підрозділ 

залучає як оцінювачів на підставі трудового або цивільно-

правового договору з розрахунку два оцінювачі на одну 

професійну кваліфікацію, повинні мати відповідну 

кваліфікацію;

3) наявність затвердженої заявником або його відокремленим 

підрозділом процедури присвоєння/підтвердження 

кваліфікації;

4) наявність контрольно-оцінювальних матеріалів для 

здійснення процедур оцінювання;

5) наявність матеріально-технічних ресурсів для здійснення 

процедур оцінювання (право власності або користування 

приміщеннями, обладнанням);

6) наявність веб-сайта для розміщення інформації про 

кваліфікаційний центр, відповідні професійні кваліфікації та 

процедуру присвоєння/підтвердження (пункт 8 Порядку 

акредитації кваліфікаційних центрів).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/986-2021-%D0%BF#Text


Відомості про створені 

кваліфікаційні центри  на базі 

ЗП(ПТ)О

• Вище професійне училище №33 м. Києва

• Рівненське вище професійне училище 

ресторанного сервісу і торгівлі

• Свалявський професійний будівельний

ліцей

• Державний професійно-технічний

навчальний заклад "Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти"




