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Багатомовна класифікація 

Європейських навичок, компетентностей,

кваліфікацій і професій.

ESCO

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/ESCO_languages
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Qualification
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Occupation


ESCO 

Визначає й ділить на категорії навички, компетентності, 

кваліфікації та професії, актуальні для ринку праці та освіти і 

навчання

Систематично показує взаємозв’язок між різними концепціями
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ЩО ТАКЕ ESCO?

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Concept
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ТРИ СТОВПИ ESCO

кваліфікації

навички

професії
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ПРОФЕСІЇ



2 Профільні спеціалісти

25 Фахівців із інформаційно-комунікаційних технологій

• 252 Фахівці баз даних і мереж

• 2521 Розробники і розпорядники баз даних

• Розробник бази даних

• Програма від розробників баз даних; впроваджувати і 

координувати зміни в комп’ютерних базах даних на основі вмінь у 

сфері систем управління базами даних.
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ПОШУК У РОЗДІЛІ ПРОФЕСІЙ

http://data.europa.eu/esco/isco/C2
http://data.europa.eu/esco/isco/C25
http://data.europa.eu/esco/isco/C252
http://data.europa.eu/esco/isco/C2521
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Essential skills and competences Essential Knowledge 

apply information security policies data extraction, transformation and loading tools 

balance database resources data quality assessment 

collect customer feedback on applications data storage 

create data models database development tools 

estimate duration of work database management systems 

identify customer requirements query languages 

interpret technical texts resource description framework query language 

perform backups  

report analysis results  

test ICT queries  

write database documentation  
 

ESCO розрізняє 

обов’язкові і вибіркові знання, 

навички і компентності.

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Essential
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Optional


Навички пошуку, із яких можна обрати

• Усі навички

• Навички і компетентності, що перетинаються

• Цифрові компетентності

• Мовні

• Розділ навичок містить не лише навички, а й знання, навички і 
компетентності. ESCO розрізняє 1) поняття «навички / знання», і 2) поняття 
«компетентності»
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ВІД РОЗДІЛУ ПРОФЕСІЙ ДО НАВИЧОК

https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Knowledge
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence


Створювати моделі даних

Використовувати спеціальні методи та прийоми для 

аналізу вимог до даних бізнес-процесів організації з 

метою створити моделі для цих даних, а саме 

концептуальні, логічні й фізичні моделі. Ці моделі 

мають спеціальну структуру та формат.
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ПРИКЛАД ОПИСУ НАВИЧКИ



1. Взаємозв’язок із професіями, тобто шляхом використання 

професійних профілів на вході;

2. У частині перехресного знання, навичок і компетентностей через 

ієрархію навичок;

3. Взаємозв’язок із пов’язаним знанням, навичками й 

компетентностями контекстуалізація навичок

4. Через функціональні збірки, які дозволяють відбирати підкласи 

розділу навичок.

Експерти працюють над покращенням інтерфейсів.
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ЯК ШУКАТИ СЕРЕД 13500 ЕЛЕМЕНТІВ У РОЗДІЛІ 
НАВИЧОК 

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Occupational_profile
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Transversal_knowledge_44__skills_and_competences
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill_contextualisation


Кваліфікації в ESCO спираються на національні бази даних 

кваліфікацій. Кваліфікації включено в НРК, яка за основу бере 

ЄРК.

Країни розробляють національні бази даних кваліфікацій та 

взаємопов’язують їх із порталом «Навчальні можливості й 

кваліфікації в Європі» (LOQ) та з ESCO.
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РОЗДІЛ КВАЛІФІКАЦІЙ



Основна інформація в ESCO базується на Додатку VI ЄРК

Рекомендація:

Назва: Точна назва кваліфікації (без перекладу).

Сфера: на основі Сфер освіти і навчання ISCED 2013.

Країна/регіон

Рівень ЄРК: лише після посилання

Орган, що надає, або компетентний орган

Опис виражений у навчальних результатах
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ФОРМАТ ESCO ДЯ КВАЛІФІКАЦІЙ

https://ec.europa.eu/esco/resources/escopedia/20190529_162251/59c3bc4f-2fb3-4dcd-920e-b0d624a535c2Annex_VI_data_fields_for_the_electronic_publication_of_information_on_qualifications.pdf
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/International_Standard_Classification_of_Education_58__Fields_of_Education_and_Training_2013__40_ISCED-F_41_
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Learning_outcomes


Країни, які бажають опублікувати кваліфікації в ESCO, повинні 

структурувати свої дані у відповідності до схеми метаданих для 

кваліфікацій і завантажити її на реєстр наборів даних по 

кваліфікаціях (РДК).

Посилання на розділ «Навички» перевіряються через 

зазначення навчальних результатів.

Посилання на розділ «Професії» з’являються лише якщо вони 

існують на національному рівні.
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СХЕМА ДАНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ ESCO

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Qualifications_metadata_schema
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Qualifications_dataset_register__40_QDR_41_


ПОРТАЛ «НАВЧАЛЬНІ 
МОЖЛИВОСТІ Й 
КВАЛІФІКАЦІЇ В 
ЄВРОПІ»
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НОВИЙ EUROPASS
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ЗНОСКА
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РЕЗЮМЕ EUROPASS – ВЕЛИЧЕЗНИЙ УСПІХ, ВОНО ДЕДАЛІ 
БІЛЬШЕ ПОВ’ЯЗАНЕ З БАЗАМИ ДАНИХ ПОШУКУ РОБОТИ



НОВА ГОЛОВНА СТОРІНКА EUROPASS ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

КОРИСТУВАЧІВ

Мій Europass Працюй у Європі Навчайся в Європі

 Електронний 

профіль Europass

 Створи / Основи 

резюме Europass

 Як Europass може 

допомогти в пошуку 

роботи та розвитку 

кар’єри

 Пошук і подання 

заявки на посаду

 Підготовка до роботи 

за кордоном

 Як розповісти про свої 

навички для 

працевлаштування

 Управління кар’єрним 

 Як Europass може сприяти 

навчанню

 Плануй своє навчання

 Пошук і подання заявки на 

навчальні можливості

 Волонтерство

 Готуємося до навчання за 

кордоном

 Як розповісти про свої 

навички для навчальних 

потреб 24



• Скеровує користувачів, як створити і керувати персональними даними 
та представити їх у резюме;

• Складати та зберігати необхідні документи;

• Підтримка для користувачів у визначенні їхніх цілей та розвитку 
кар’єри

• Надати користувачам інформацію про персоналізовані навчальні й 
робочі можливості; 

• Дозволити користувачам підготувати, подати та відслідковувати свої 
заявки на навчання чи роботу.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОФІЛЬ EUROPASS



НОВИЙ РОЗДІЛ

Кваліфікації, кваліфікаційні рамки чи системи

Розробка цільової інформації (статті й поширені 

питання) для індивідуальних кінцевих користувачів.

Передання й оновлення контенту з порталу 

«Навчальні можливості й кваліфікації в Європі».
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ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ ОСІБ



Додатково для стейкхолдерів

 Можливості підтверджувати неформальне й інформальне навчання: 

 Практика визнання та відповідне законодавство в різних країнах,

 Послуги наставництва для транснаціональних навчальних 

можливостей і управління кар’єрним ростом: 

 Уміння планувати навички

 Інформація про навички та кваліфікації для громадян третіх країн, які 

приїхали або мешкають у ЄС, задля сприяння їхній інтеграції: 

 Актуальна інформація для стейкхолдерів, які працюють із 

громадянами третіх країн, 
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ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
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НОВИЙ КОНТЕНТ НА ГОЛОВНІЙ СТОРІНЦІ EUROPASS ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ЗНОСКА

Підтверджувальні 

документи з цифровим 

підписом

Розуміння навичок і 

кваліфікацій

Запровадьте Europass

 Яка інфраструктура 

цифрових

підтверджувальних 

документів (EDCI)?

 Як запровадити EDCI?

 Європейська рамка 

кваліфікацій (ЄРК)

 Europass для освіти й 

навчання

 Europass для 

працевлаштування та 

найму

 Europass для 

профорієнтації

 Підтверджувальні 

документи з цифровим 

підписом

 Сумісність із Europass

 Інструменти Europass



Підтверджувальні документи з цифровим підписом – це електронні записи, які 

надаються особі, щоб засвідчити пройдене навчання.

Europass підтримує сервіси підтвердження для будь-якого цифрового документа чи 

інформації про навички та кваліфікації
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ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ З ЦИФРОВИМ 
ПІДПИСОМ
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Поточний стан справ без 

підтверджувальних документів 

із цифровим підписом



Даніель автоматично отримує свій диплом у форматі 

підтверджувального документа з цифровим підписом відразу після 

завершення навчання. 

Новий Europass автоматично перевіряє й те, що університет 

уповноважений видавати такий диплом, і те, що Даніель справді його 

отримав.

Даніель зберігає цей документ або на власному пристрої, або на 

своєму профілі Europass.

Він може ділитися інформацією про свої підтверджувальні документи 

через профіль Europass.
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ПЕРЕВАГИ ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ 

іЗ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ



Розділ Цифрові підтверджувальні документи  запроваджує інфраструктуру 
Europass для цифрових підтверджувальних документів

Розділ Як розуміти навички і кваліфікації

1. ЄРК, що вкл. портал «Навчальні можливості й кваліфікації в Європі» (LOQ) 

2. Як інструменти та інформація Europass можуть сприяти суб’єктам освіти й навчання

3. Як інструменти та інформація Europass можуть сприяти процесам ринку праці

4. Як інструменти та інформація Europass можуть сприяти вибору в освіті, навчанні та 
працевлаштуванні

Розділ Запровадь Europass

1. Інформація про відкриті стандарти і як забезпечити взаємосумісність із Europass

2. Перехід на розділ про цифрові підтверджувальні документи

3. Як використовувати та впроваджувати інструменти Europass, наприклад, 
електронне портфоліо (e-Portfolio), включно з технічною документацією для 
повторного використання та впровадження інструментів Europass. 
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Бази даних НРК будуть пов’язані з іншими базами 
даних.

Europass запроваджує підтверджувальні документи з 
цифровим підписом і e-профіль.

Єдиний онлайн-архів кваліфікацій НРК на 
європейському рівні, відмова від окремих 
кваліфікаційних архівів LOQ і ESCO.

Взаємосумісність забезпечується через відкритий 
стандарт.
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ВИСНОВКИ



THANK YOU VERY MUCH

ДУЖЕ ДЯКУЮ


