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Переваги модульно-комепетентнісного підходу:

• Поєднання теоретичної та практичної складових навчання
• Інтеграція предметів базового блоку з професійною складовою
• Систематичність і послідовність
• Запобігання виникнення розбіжностей у викладанні теоретичного 

матеріалу викладачем і демонстрацією прийомів майстром виробничого 
навчання

• Підвищення мотивації до навчання
• Економія навчального часу
• Усунення дублювання матеріалу
• Модуль – самостійна і завершена одиниця
• Педагог професійного навчання (нова посада педпрацівника)



Каталізатори упровадження модульних програм -
участь в міжнародних проектах

Досвід Естонії – на допомогу реформам 
професійної освіти в Україні. Волинська область

Результати:

 Стажування керівних та педагогічних працівників 
закладу в Естонії

 Розроблено освітню модульну програму з професії 
«Електрогазозварник»

 Організація міжнародної співпраці з Центром 
професійної освіти Валгамаа

Проект ЄС. Покращення системи підготовки кадрів 
для потреб економіки Волинського субрегіону

Результати:

 Підвищення кваліфікації майстрів виробничого 
навчання з професії

 Оснащення майстерні електро- та газозварювання в 
Камінь-Каширському ВПУ сучасним обладнанням

 Створення навчально-практичного центру 
зварювальних технологій



Зміна ролі педагога

 Розробник навчальних 
програм

 Фасилітатор

 Презентатор

 Тренер

 Наставник

 Менеджер

 Консультант

 Дослідник  

 Професіонал 
(теоретик + практик)

Стажування забезпечує розвиток професійних 
компетенцій сучасного педагога

Центр професійної освіти Валгамаа (Естонія) – стажування 
за програмою «Most of MIG/MAG»;

Фірма Fronius Україна – «Теоретичні і практичні аспекти
використання, налаштування та експлуатації зварювальних
мультисистем та плазмового різання».

Освітній центр баварської економіки (bbw) гГмбХ -
навчальний заклад – підприємство - «Нові технологічні 
можливості сучасного зварювального обладнання».



Урізноманітнення методів навчання
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• Використання традиційних та інноваційних методів

• Вибір оптимальних методів навчання для кожної теми

• Активні методи навчання

• Формування компетенцій
Метод 5SІКТ



Орієнтир на навчання впродовж життя

 можливість розробки та впровадження освітніх 
програм для підготовки дорослого чи незайнятого 
населення

 вивчення окремих модулів з професії

 діяльність навчально-практичного центру з надання 
освітніх послуг різних видів: перепідготовка, 
підвищення кваліфікації, стажування


