
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
■ /У С У  20 £ 3  р. м К и ів  №

Про завершення II (формувального) етапу 
експерименту за темою «Вдосконалення 
професійної підготовки кухарів на основі 
компетентнісного підходу» 
за січень 2022 -  грудень 2022 року

Відповідно Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства 
освіти і науки України від 30.08.2021 № 943 проводиться експеримент за 
темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі 
компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти м. Києва у червні 2021 -  грудні 2023 років. На підставі 
висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору 
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України від 08 грудня 2022 року (протокол № 17), з урахуванням 
пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» від 09.12.2022 № 21/08-262 та з метою продовження 
експерименту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:
1) звіт про завершення II (формувального) етапу експерименту за темою 

«Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного 
підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва 
за січень 2022 -  грудень 2022 року (далі -  Експеримент), що додається;

2) програму III (узагальнювального) етапу експерименту за темою 
«Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного



підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва 
на січень 2023 -  грудень 2023 року.

2. Науково-методичній комісії з інноваційної діяльності сектору 
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України (далі -  Комісія):

1) заслухати у грудні 2023 року звіт про завершення III 
(узагальнювального) етапу проведення Експерименту (далі -  звіт);

2) здійснити експертизу виконання програми III (узагальнювального) 
етапу проведення Експерименту (далі -  експертиза);

3) звіт та висновки експертизи подати до Міністерства освіти і науки 
України для прийняття відповідного рішення.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Баженков Є.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу 
закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, які є учасниками 
Експерименту.

4. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) разом з відповідним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти сприяти закладам професійної 
(професійно-технічної) освіти м. Києва, які є учасниками Експерименту, у 
забезпеченні необхідних умов для організації та проведення Експерименту.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Костюченка О.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки 
України

Звіт

про завершення II (формувального) етапу експерименту за темою 

«Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі 

компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва 

за січень 2022 -  грудень 2022 роки

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07 листопада 2000 року № 522 (із змінами), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2021 року № 943 «Про 

проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки 

кухарів на основі компетентнісного підходу» проводиться експеримент на 

базі Київського вищого професійного училища швейного та перукарського 

мистецтва і Вищого професійного училища № 33 м. Києва.

Основними завданнями II (формувального) етапу експерименту 

визначено:

розроблення та апробація робочих зошитів з предметів професійно- 

теоретичної підготовки для здобувачів освіти з професії «Кухар»;

підготовка методичних рекомендацій щодо розробки та впровадження 

робочих зошитів;

розроблення пропозицій щодо змін освітнього стандарту;

оновлення структури та змісту освітніх програм професійної 

підготовки кваліфікованих робітників;
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участь у міському експерименті щодо проведення у тестовому режимі 

державної кваліфікаційної атестації випускників з професії «Кухар»;

проведення круглого столу за результатами апробації робочих 

зошитів;

проведення тренінг-курсів;

підготовка звіту про результати II (формувального) етапу.

На II (формувальному) етап експерименту:

Розроблено та впроваджуються в процес професійної підготовки 

кухарів робочі зошити з предметів професійно-теоретичної підготовки. 

Робочі зошити з предметів професійно-теоретичної підготовки, а також для 

виробничого навчання розроблено відповідно до методичних рекомендацій. 

Робочі зошити характеризуються друкованою основою і містять завдання для 

освоєння нової інформації, самостійного пошуку необхідної інформації за 

темою, внесення відповідей на запитання у таблиці тощо. У процесі 

професійно-теоретичної підготовки викладач забезпечує здобувачів освіти 

відповідними друкованими елементами робочого зошита, визначає термін 

виконання завдань, оцінює роботи учнів.

У процесі організації уроків виробничого навчання майстер 

виробничого навчання теж забезпечує здобувачів освіти відповідними 

друкованими елементами робочого зошита, в якому представлено й 

інструктивно-методичні картки для виконання практичних завдань за темою.

Умови професійної підготовки здобувачів освіти зазнали суттєвих змін 

у зв’язку із вторгненням російських агресорів на територію України та 

запровадженням воєнного стану. Означене зумовило низку чинників, котрі 

спонукали переорієнтувати процес професійної підготовки: першочергово -  

на здійснення волонтерської діяльності із забезпечення наших захисників 

продуктами харчування (до цієї діяльності були залучені усі педагогічні 

працівники закладів). У зв’язку з складними умовами провадження 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах
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професійної освіти, зокрема професійно-практичної підготовки, виникли 

труднощі щодо створення нових розділів робочих зошитів з виробничого 

навчання для здобувачів освіти з професії «Кухар» та їх повноцінної 

апробації. Тому на засіданні робочої групи (протокол № 3 від 04 травня 

2022 року) прийнято рішення про відтермінування завершення створення 

розділів робочих зошитів з виробничого навчання та їх апробації.

В умовах організації дистанційного навчання завдання із робочих 

зошитів відповідно до тем навчальних предметів здобувані освіти 

отримували шляхом забезпечення комунікації суб’єктів освітнього процесу в 

електронному середовищі.

Організаційні аспекти освітнього процесу в 2022-2023 н.р. дали змогу 

зрозуміти про необхідність розміщення робочого зошита з професійно- 

теоретичної підготовки на навчальних цифрових платформах, які 

використовуються як ефективні і доступні у закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти із обов’язковим збереженням та 

відображенням змісту структурних компонентів. З вересня 2022 року 

творчою групою педагогічних працівників розпочато роботу щодо 

завантаження тем робочого зошита на платформу Ооо§1е-С1аз8гоот 

(https://classroom.google.eom/c/NTY4NTIwNzk0QDU07hl—ги&сіс-5\уар5иеі , 

що забезпечує можливість створювати віртуальний клас, через електронну 

пошту додати до нього своїх реальних здобувачів освіти, ставити завдання у 

спільному структурованому просторі всім учням або вибірково, оперативно 

обмінюватись інформацією, створювати свої завдання або додавати їх з 

інших платформ.

Ефективне використання учнями робочого зошита в електронному 

форматі засвідчується результатами про налагодження самостійної роботи 

учнів над закріпленням отриманих на заняттях знань, уможливлюється вибір 

учнями часу для виконання завдань, забезпечується можливість дистанційної 

перевірки та контролю викладачем якості виконання завдань.

https://classroom.google.eom/c/NTY4NTIwNzk0QDU07hl%e2%80%94%d0%b3%d0%b8&%d1%81%d1%96%d1%81-5/%d1%83%d0%b0%d1%805%d0%b8%d0%b5%d1%96
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Так, у Київському вищому професійному училищі швейного і 

перукарського мистецтва апробація робочого зошита здійснюється у групах: 

№ 206, 207, 208, 209, що навчаються за професією «Кухар. Кондитер» на 

основі базової загальної середньої освіти.

Методичні рекомендації щодо розробки та впровадження робочих 

зошитів містять такі розділи: загальні положення, структура та призначення 

робочих зошитів; алгоритм розміщення робочих зошитів на електронній 

платформі, додатки. Методичні рекомендації щодо розробки та 

впровадження робочих зошитів розроблені творчою групою експерименту, 

схвалені на засіданні робочої групи (протокол № 3 від 04 травня 2022 р.) та 

схвалені з доповненнями на засіданні робочої групи (протокол № 4 від 10 

листопада 2022 р.). Доповнення стосуються алгоритму розміщення робочих 

зошитів на електронній платформі.

Методичні рекомендації щодо розробки та впровадження робочих 

зошитів доступні за посиланням:

https://drive.google.eom/file/d/lkFo8MAdXfLfhqswqhFcz-m-0VGGWvfIB/view 

Розроблення пропозицій щодо змін освітнього стандарту й оновлення 

структури та змісту освітніх програм професійної підготовки майбутніх 

кухарів забезпечувалось шляхом залучення працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, на базі яких проводиться експеримент (К. 

Хайрова, Л. Волинець, О. Гончар, С. Ілюшко) до участі у роботі робочої 

групи з розроблення освітнього стандарту з професії «Кухар» (стандарт 

затверджено, наказ МОН України № 1133 від 26 жовтня 2021 р.; 

https://mon. gov.ua/ storage/app/media/pto/standartv/2021/11/18/Standart- 

Kukhar. 18.11 .pdf).

Оновлення змісту освітніх програм професійної підготовки майбутніх 

кухарів відбувалося шляхом участі працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, на базі яких проводиться експеримент, у 

засіданні робочої групи з розробки проекту освітньої програми та робочого

https://drive.google.eom/file/d/lkFo8MAdXfLfhqswqhFcz-m-0VGGWvfIB/view
https://mon._gov.ua/_storage/app/media/pto/standartv/2021/11/18/Standart-Kukhar._18.11_.pdf
https://mon._gov.ua/_storage/app/media/pto/standartv/2021/11/18/Standart-Kukhar._18.11_.pdf
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навчального плану з професії «Кухар» (26 травня 2022 року на базі 

Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві). 

Особливістю оновлення змісту освітніх програм професійної підготовки 

майбутніх кухарів є їхня орієнтація на дотримання вимог реалізації 

результатів навчання, визначених освітнім стандартом, а також переміщення 

(ротація) тем, розширення змісту уроків (планів) з метою досягнення 

завершеності технологічних процесів приготування страв, принципи вибору 

нескладних страв на кожен урок.

Участь здобувачів освіти у  міському експерименті щодо проведення у  

тестовому реж имі державної кваліфікаційної атестації випускників з 

професії «Кухар» забезпечується упродовж 2020-2022 р. Проведення 

незалежної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти за професією 

«Кухар» у формі тестів здійснюється за допомогою КНП «Освітня агенція 

міста Києва». Досвід участі у міському експерименті дав змогу організувати 

державну кваліфікаційну атестацію випускників за професією «Кухар» у 

тестовому режимі на базі Київського вищого професійного училища 

швейного і перукарського мистецтва. Результати рівня навчальних досягнень 

представлено.

Результати тестового контролю навчальних досягнень випускників за

професією «Кухар»

№
з/п

Кількість
здобувачів

освіти

Рівень досягнень (осіб/%)

початковий середній достатній високий

2020 рік (КНП «Освітня агенція міста Києва»)

1. 114 0 21/18,4% 57/50,0% 36/31,6%

2021 рік (КНП «Освітня агенція міста Києва»)

2. 118 0 17/14,4% 84/71,2% 17/14,4%

2022 рік (КВПУШПМ)

3. 135 0 21/15,5% 64/47,4% 50/37,1%



6

10 листопада 2022 р. на базі Інституту професійної освіти Національної 

академії педагогічних наук України у дистанційному форматі відбувся 

круглий стіл за результатами проведення експерименту за темою 

«Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного 

підходу», що проводиться на базі Київського вищого професійного училища 

швейного та перукарського мистецтва, Вищого професійного училища № 33 

м. Києва.

На порядку денному були основні питання щодо доповнення змісту 

методичних рекомендацій з розроблення робочих зошитів для здобувачів 

освіти з професії «Кухар» у зв’язку із необхідністю розміщення навчальних 

матеріалів для здобувачів освіти в електронному середовищі; особливості 

розміщення та використання робочого зошита з професійно-теоретичної 

підготовки для здобувачів освіти з професії «Кухар» у цифровому форматі 

на навчальних цифрових платформах; забезпечення спільного доступу до 

процесів наповнення цифрових платформ навчальними матеріалами та 

взаємокористування.

На базі навчально-практичного центру за напрямом кулінарії та 

кейтерингу Київського вищого професійного училища швейного та 

перукарського мистецтва впродовж року проводились тренінг-курси за 

участю Євгена Клопотенка, спрямовані на розвиток готовності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 

використання сучасних виробничих технологій галузі ресторанного 

господарства. На базі ВПУ №33 м. Києва впродовж року проводились 

майстер-класи за участю провідних шеф-кухарів та досвідчених майстрів 

виробничого навчання (додаток 1, таблиця 2).

На базі Вищого професійного училища №  33 м. Києва створено перший 

Кваліфікаційний центр, який рішенням Національного агентства 

кваліфікацій від 12.07.2022 року акредитовано, внесено запис до Реєстру
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кваліфікаційних центрів від 14.07.2022 р. Кваліфікаційний центр 

уповноважений Національним агентством кваліфікацій здійснювати 

оцінювання та визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом 

формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або 

підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, визнання відповідних 

професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах за такими професійними 

кваліфікаціями:

Кухар 3 розряду, запис в Реєстрі кваліфікацій №1 від 14.07.2022 р.;

Кухар 4 розряду, запис в Реєстрі кваліфікацій №2 від 14.07.2022 р.;

Кухар 5 розряду, запис в Реєстрі кваліфікацій №3 від 14.07.2022 р.;

Кухар 6 розряду, запис в Реєстрі кваліфікацій №4 від 14.07.2022 р.;

Молодший кондитер (кондитер 3 розряду), запис в Реєстрі кваліфікацій 

№5 від 14.07.2022 р.;

Кондитер (кондитер 4 розряду), запис в Реєстрі кваліфікацій №6 від 

14.07.2022 р.;

Старший кондитер (кондитер 5 розряду), запис в Реєстрі кваліфікацій 

№7 від 14.07.2022 р.

За результатами роботи II (формувального) етапу експерименту за 

темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі 

компетентнісного підходу»:

підготовлено до друку рукопис статті: «Удосконалення професійної 

підготовки кухарів: від оновлення змісту -  до підтвердження кваліфікацій 

(С. Кравець); доповідь представлено у роботі методологічного семінару 

«Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах 

нових викликів» (17 листопада 2022 р.

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1707-presreliz);

проведено засідання творчої групи експерименту у дистанційному 

форматі на базі Інституту професійної освіти Національної академії 

педагогічних наук України (04 травня 2022 р.) (програма:

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1707-presreliz
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https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1519-zasidannia- 

tvorchoi-hrupy-eksperymentu; інформація:

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1523-vdoskonalennya- 

profesiynoyi-pidhotovky-kukhariv-zasidannia-tvorchoi-hrupy-eksperymentu- 

vseukrainskoho-rivnia);

проведено круглий стіл у дистанційному форматі за результатами 

експерименту всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки 

кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі Інституту професійної 

освіти Національної академії педагогічних наук України (10 листопада 2022 

р.) (програма: https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1706- 

vdoskonalennya-profesiynoyi-pidhotovky-kukhariv-na-osnovi-kompetentnisnoho- 

pidkhodu; https ://іvet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1712-

kruhlyy-stil-za-rezultatamy-eksperymentu):

проведено засідання творчої групи експерименту на базі ВПУ №33 

м. Києва щодо впровадження робочих зошитів у навчальний процес 

підготовки майбутніх кухарів (22 листопада 2022 р.);

участь педагогів та директора КВПУШПМ у IV-ій Міжнародній 

науково-практичній конференції «Професійна освіта в умовах сталого 

розвитку суспільства» (20 жовтня 2022 р.) (доповіді: Н. Горбатюк

«Партнерство закладу професійної (професійно-технічної) освіти із 

роботодавцями у підготовці майбутніх кухарів»; С. Кравець «Проектна 

діяльність педагогів професійного навчання на основі партнерства та 

стандартизації», подані до друку рукописи статті) (програма:

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1695-iv- 

mizhnarodnoyi-naukovopraktychnoyi-konferentsiyi-profesiyna-osvita-v-umovakh- 

staloho-rozvytku-suspilstva; інформація:

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1696-profesiyna-osvita- 

v-umovakh-staloho-rozvytku-suspilstva);

участь педагогів та заступника директора з навчально-виробничої

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1519-zasidannia-tvorchoi-hrupy-eksperymentu
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1519-zasidannia-tvorchoi-hrupy-eksperymentu
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1523-vdoskonalennya-profesiynoyi-pidhotovky-kukhariv-zasidannia-tvorchoi-hrupy-eksperymentu-vseukrainskoho-rivnia
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1523-vdoskonalennya-profesiynoyi-pidhotovky-kukhariv-zasidannia-tvorchoi-hrupy-eksperymentu-vseukrainskoho-rivnia
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1523-vdoskonalennya-profesiynoyi-pidhotovky-kukhariv-zasidannia-tvorchoi-hrupy-eksperymentu-vseukrainskoho-rivnia
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1706-vdoskonalennya-profesiynoyi-pidhotovky-kukhariv-na-osnovi-kompetentnisnoho-pidkhodu
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1706-vdoskonalennya-profesiynoyi-pidhotovky-kukhariv-na-osnovi-kompetentnisnoho-pidkhodu
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1706-vdoskonalennya-profesiynoyi-pidhotovky-kukhariv-na-osnovi-kompetentnisnoho-pidkhodu
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1695-iv-mizhnarodnoyi-naukovopraktychnoyi-konferentsiyi-profesiyna-osvita-v-umovakh-staloho-rozvytku-suspilstva
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1695-iv-mizhnarodnoyi-naukovopraktychnoyi-konferentsiyi-profesiyna-osvita-v-umovakh-staloho-rozvytku-suspilstva
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1695-iv-mizhnarodnoyi-naukovopraktychnoyi-konferentsiyi-profesiyna-osvita-v-umovakh-staloho-rozvytku-suspilstva
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1696-profesiyna-osvita-v-umovakh-staloho-rozvytku-suspilstva
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1696-profesiyna-osvita-v-umovakh-staloho-rozvytku-suspilstva
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роботи О. Верес у роботі науково-практичного семінару «Модернізація 

освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і 

національних викликів» (31 жовтня 2022 р.) (доповідь на тему: «Сучасні 

вимоги до модернізації освітніх програм професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти» (програма: 

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1702-modemizatsiya- 

озуйпікй-ргоЬгат-рібЬоІоуку-гбоЬиуасІїіу-уузЬсІюуі-озуЦу-у-копІекзЦ- 

Ь1оЬа1пукЕ-і-паі5Іопа1пук1і-уук1укіу; інформація:

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1704-modemizatsiia- 

osvitnikh-prohram-pidhotovky-zdobuvachiv-vvshchoi-osvity-v-konteksti- 

МоЬа1пук1і-і-паізіопа1пук1і-уук1укіу);

участь педагогів (Ж. Порубенська, Є. Архангельський) у 

Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Застосування цифрових 

технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (13 жовтня 

2022 р.) (інформація:

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1687-vseukrainskyi- 

паикоуоргакїусЬпуі-УеЬіпаг-га5І05иуаппіаДзу1гоуук1і-Іек1шо1о1ш-и-ріб1кДоуї5І- 

таіЬтпікЬ-куаІііїкоуапукЬ-гоЬЦпукіу);

участь директора КВПУШПМ у Всеукраїнському науково- 

практичному семінарі (у форматі онлайн) «Освітній консалтинг як 

інструмент підвищення ефективності управління закладом професійної 

освіти» (28 квітня 2022 року)

(інформація: https://ivet.edu.Ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/l 518-

osvitniy-konsaltynh-yak-instrument-pidvyshchennya-efektyvnosti-upravlinnva- 

гак^от-ргоГезіупоуі-озуіїу );

участь педагогів та директора КВПУШПМ у науково-практичному 

вебінарі «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: 

зарубіжний досвід» у рамках XVI Всеукраїнської науково-практичної

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1702-modemizatsiya-%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%b9%d0%bf%d1%96%d0%ba%d0%b9-%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%ac%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%ac%d0%be%d0%86%d0%be%d1%83%d0%ba%d1%83-%d0%b3%d0%b1%d0%be%d0%ac%d0%b8%d1%83%d0%b0%d1%81%d0%86%d1%97%d1%96%d1%83-%d1%83%d1%83%d0%b7%d0%ac%d1%81%d0%86%d1%8e%d1%83%d1%96-%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%a6%d1%83-%d1%83-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%86%d0%b5%d0%ba%d0%b7%d0%a6-%d0%ac1%d0%be%d0%ac%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%95-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%965%d0%86%d0%be%d0%bf%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1702-modemizatsiya-%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%b9%d0%bf%d1%96%d0%ba%d0%b9-%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%ac%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%ac%d0%be%d0%86%d0%be%d1%83%d0%ba%d1%83-%d0%b3%d0%b1%d0%be%d0%ac%d0%b8%d1%83%d0%b0%d1%81%d0%86%d1%97%d1%96%d1%83-%d1%83%d1%83%d0%b7%d0%ac%d1%81%d0%86%d1%8e%d1%83%d1%96-%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%a6%d1%83-%d1%83-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%86%d0%b5%d0%ba%d0%b7%d0%a6-%d0%ac1%d0%be%d0%ac%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%95-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%965%d0%86%d0%be%d0%bf%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1702-modemizatsiya-%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%b9%d0%bf%d1%96%d0%ba%d0%b9-%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%ac%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%ac%d0%be%d0%86%d0%be%d1%83%d0%ba%d1%83-%d0%b3%d0%b1%d0%be%d0%ac%d0%b8%d1%83%d0%b0%d1%81%d0%86%d1%97%d1%96%d1%83-%d1%83%d1%83%d0%b7%d0%ac%d1%81%d0%86%d1%8e%d1%83%d1%96-%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%a6%d1%83-%d1%83-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%86%d0%b5%d0%ba%d0%b7%d0%a6-%d0%ac1%d0%be%d0%ac%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%95-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%965%d0%86%d0%be%d0%bf%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1704-modemizatsiia-osvitnikh-prohram-pidhotovky-zdobuvachiv-vvshchoi-osvity-v-konteksti-%d0%9c%d0%be%d0%ac%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%96%d0%b7%d1%96%d0%be%d0%bf%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1704-modemizatsiia-osvitnikh-prohram-pidhotovky-zdobuvachiv-vvshchoi-osvity-v-konteksti-%d0%9c%d0%be%d0%ac%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%96%d0%b7%d1%96%d0%be%d0%bf%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1704-modemizatsiia-osvitnikh-prohram-pidhotovky-zdobuvachiv-vvshchoi-osvity-v-konteksti-%d0%9c%d0%be%d0%ac%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%96%d0%b7%d1%96%d0%be%d0%bf%d0%b01%d0%bf%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1687-vseukrainskyi-%d0%bf%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%83%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%ba%d1%97%d1%83%d1%81%d0%ac%d0%bf%d1%83%d1%96-%d0%a3%d0%b5%d0%ac%d1%96%d0%bf%d0%b0%d0%b3-%d0%b3%d0%b05%d0%8605%d0%b8%d1%83%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d1%96%d0%b0%d0%94%d0%b7%d1%831%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d0%86%d0%b5%d0%ba1%d1%88%d0%be1%d0%be1%d1%88-%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b11%d0%ba%d0%94%d0%be%d1%83%d1%975%d0%86-%d1%82%d0%b0%d1%96%d0%ac%d1%82%d0%bf%d1%96%d0%ba%d0%ac-%d0%ba%d1%83%d0%b0%d0%86%d1%96%d1%96%d1%97%d0%ba%d0%be%d1%83%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%ac-%d0%b3%d0%be%d0%ac%d0%a6%d0%bf%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1687-vseukrainskyi-%d0%bf%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%83%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%ba%d1%97%d1%83%d1%81%d0%ac%d0%bf%d1%83%d1%96-%d0%a3%d0%b5%d0%ac%d1%96%d0%bf%d0%b0%d0%b3-%d0%b3%d0%b05%d0%8605%d0%b8%d1%83%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d1%96%d0%b0%d0%94%d0%b7%d1%831%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d0%86%d0%b5%d0%ba1%d1%88%d0%be1%d0%be1%d1%88-%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b11%d0%ba%d0%94%d0%be%d1%83%d1%975%d0%86-%d1%82%d0%b0%d1%96%d0%ac%d1%82%d0%bf%d1%96%d0%ba%d0%ac-%d0%ba%d1%83%d0%b0%d0%86%d1%96%d1%96%d1%97%d0%ba%d0%be%d1%83%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%ac-%d0%b3%d0%be%d0%ac%d0%a6%d0%bf%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1687-vseukrainskyi-%d0%bf%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%83%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%ba%d1%97%d1%83%d1%81%d0%ac%d0%bf%d1%83%d1%96-%d0%a3%d0%b5%d0%ac%d1%96%d0%bf%d0%b0%d0%b3-%d0%b3%d0%b05%d0%8605%d0%b8%d1%83%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d1%96%d0%b0%d0%94%d0%b7%d1%831%d0%b3%d0%be%d1%83%d1%83%d0%ba1%d1%96-%d0%86%d0%b5%d0%ba1%d1%88%d0%be1%d0%be1%d1%88-%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b11%d0%ba%d0%94%d0%be%d1%83%d1%975%d0%86-%d1%82%d0%b0%d1%96%d0%ac%d1%82%d0%bf%d1%96%d0%ba%d0%ac-%d0%ba%d1%83%d0%b0%d0%86%d1%96%d1%96%d1%97%d0%ba%d0%be%d1%83%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%ac-%d0%b3%d0%be%d0%ac%d0%a6%d0%bf%d1%83%d0%ba%d1%96%d1%83
https://ivet.edu.Ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/l_518-
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(звітної) конференції Інституту професійної освіти НАГІН України «Науково-

методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (17 травня 2022 р.)

(програма: https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1540-

ргоіігата-узеикгаіпзкоію-паикоуоргакіусішоїю-уеьіпаш-бегеїіаупоргууаіпе-

рагЦіегзІУо-и-гогууІки-ргоІезііпоі-озуіїу-гагиЬігІшуі-ЬозуіО;

інформація: https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1546-

ЬеггЬаупоргууаЦіе-рагЦіегеІУо-и-гогууІки-ргоІезіупоуі-озуіїу-гагиЬігІшуу-

бозуіф);

участь педагогів ВПУ №33 м. Києва (Л. Жовтенко) у тренінгу 

«Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР) у межах реалізації проекту Ерасмус+;

участь педагогів ВПУ №33 м. Києва (Л. Афанасьєва, С. Година,

0 . Загоруйко, Л. Клюковська, В. Никофоренко, О. Чернишенко, Г. Шуляк,

1. Январська, І. Ярош) у тренінгах для експертів з акредитації 

кваліфікаційних центрів та для оцінювачів результатів навчання здобувачів 

професійних кваліфікацій (отримано сертифікати оцінювачів);

участь педагогів ВПУ №33 м. Києва (О. Гончар, О. Загоруйко, В. 

Никифоренко, О. Чернишенко Г. Шуляк, І. Январська, І. Ярош) у програмі 

навчання з розвитку потенціалу для стейкхолдерів у професійній освіті щодо 

оцінювання на основі компетенцій (ООК) у межах реалізації проекту 

ЕШЗкіІН;

участь педагогів ВПУ №33 м. Києва (В. Никифоренко) у програмі 

навчання щодо покращення цифрових навичок викладачів та управлінського 

персоналу закладів професійної освіти.

На III (узагальнювальному) етапі експерименту планується:

узагальнення практичного досвіду;

створення рукопису підручника з кулінарії для здобувачів освіти з 

професії «Кухар»;

проведення вебінару з питань вдосконалення організаційно-

https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1540-
https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1546-
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педагогічних умов професійної підготовки здобувачів освіти з професії 

«Кухар»;

узагальнення змін структури та змісту освітніх програм та робочих 

навчальних планів професійної підготовки кваліфікованих робітників;

участь у міському експерименті щодо проведення у тестовому режимі 

державної кваліфікаційної атестації випускників з професії «Кухар»;

систематизація результатів дослідної роботи, поширення досвіду 

вдосконалення організаційно-педагогічних умов набуття професійних 

компетенцій здобувачами освіти з професії «Кухар»;

проведення науково-практичного семінару з питань осучаснення 

навчально-методичних комплексів;

підготовка підсумкового звіту про результати експерименту.

Науковий керівник,
старший науковий співробітник 
лабораторії зарубіжних систем 
професійної освіти і навчання 
Інституту професійної освіти
Національної Академії педагогічних наук України, 
кандидат педагогічних наук,
старший дослідник £ Світлана КРАВЕЦЬ

Координатор,
методист вищої категорії
відділу інноваційної діяльності
та дослідно-експериментальної роботи 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Підпис Самойленко Г.Е., методиста вищої категорії 
відділуінноваційної діяльності та дослідно- 
експериментальної роботи
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» засвідчую

алина САМОЙЛЕНКО

Начальник відділу кадрів
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
^  Р /  £ Р В З  №

ПРОГРАМА
III (узагальнювального) етапу експерименту за темою 

«Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» 
на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва 

на січень 2023 -  грудень 2023 року

№
з/п Зміст роботи Строк

виконання Кінцевий результат Відповідальні

1. Узагальнення практичного досвіду Січень -  
лютий 2023 р.

Публікації з питань, методичні 
розробки

Кудерська Л. О., 
Волинець Л. В.

2. Створення рукопису підручника з 
кулінарії для здобувачів освіти з професії 
«Кухар»

Лютий -  
червень 
2023 р.

Визначення складу авторського 
колективу, змісту підручника, 
подання рукописа підручника для 
грифування

Кудерська Л. О., 
Волинець Л. В.

3. Проведення вебінару з питань 
вдосконалення організаційно-педагогічних 
умов професійної підготовки

Березень 
2023 р.

Програма, збірник тез та 
рекомендацій з питань

Порубенська Ж. Ф., 
Никифоренко В. М.

4. Узагальнення змін структури та змісту 
освітніх програм та робочих навчальних 
планів професійної підготовки 
кваліфікованих робітників

Квітень -  
червень 
2023 р.

Кореговані освітні програми та 
робочі навчальні плани

Порубенська Ж. Ф., 
Никифоренко В. М.

5. Участь у міському експерименті щодо 
проведення у тестовому режимі державної 
кваліфікаційної атестації випускників з

Червень 
2023 р.

Порівняльний аналіз рівня знань 
випускників за результатами 
навчання та ДКА у формі онлайн-

Порубенська Ж. Ф., 
Ілюшко С. Ф.
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професії «Кухар» тестування
6. Систематизація результатів дослідної 

роботи. Поширення досвіду вдосконалення 
організаційно-педагогічних умов набуття 
професійних компетенцій здобувачами 
освіти з професії «Кухар»

Вересень -  
листопад 

2023 р.

Публікації з питань, методичні 
розробки

Яланська М. М., 
Порубенська Ж. Ф.,

7. Проведення науково-практичного семінару 
з питань осучаснення навчально- 
методичних комплексів

Жовтень -  
листопад 

2023 р.

Програма, збірник тез та 
рекомендації науково-практичного 
семінару

Порубенська Ж. Ф., 
Никифоренко В. М.

8. Підготовка підсумкового звіту про 
результати експерименту

Листопад -  
грудень 
2023 р.

Підсумковий звіт про результати 
експерименту

Науковий керівник, 
Горбатюк Н. А., 
Моторний М. М.

Науковий керівник,
старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних 
систем професійної освіти і навчанняїнституту професійної 
освіти Національної Академії педагогічних наук
України,кандидат педагогічних наук, старший дослідник Світлана КРАВЕЦЬ

Координатор,
методист вищої категорії відділу інноваційної діяльності 
та дослідно-експериментальної роботи 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Підпис Самойленко Г.Е., методиста вищої категорії 
відділуінноваційної діяльності та дослідно- 
експериментальної роботи
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» засвідчую 
Начальник відділу кадрів 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Галина САМОЙЛЕНКО


