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Міністерство соціальної 

політики України 

 

Національна академія 

наук України 

Н А У К О В О – Д О С Л І Д Н И Й  І Н С Т И Т У Т 

П Р А Ц І  І  З А Й Н Я Т О С Т І  Н А С Е Л Е Н Н Я 
(НДІ  ПЗН  МІНСОЦПОЛІТИКИ  І  НАН  УКРАЇНИ) 

вул. Івана Франка, 15-Б, м. Київ, 01030. тел.: (044) 235-13-62 факс: (044) 234-38-60 e-mail: ipzn@ipzn.org.ua 

Код ЄДРПОУ 02973184, реєстраційний рахунок 35215093015107 в ДКСУ у м. Києві, МФО 820172 

 

_____________________ № _________________ 

 

на №                                 від                                   .  

 

 
 

 

З метою реалізації Плану заходів із впровадження Національної рамки 

кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 №1077-р, в частині розроблення і 

затвердження стандартів і програм для професійного навчання дорослого 

населення за робітничими професіями та підготовки, за участю заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів, проектів 

нормативно-правових актів з питань професійного навчання працівників, 

підвищення їх професійного рівня, спрямованих на вдосконалення механізмів 

забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами - здійснюється наукове 

дослідження щодо удосконалення системи забезпечення якості результатів 

професійного навчання з урахуванням європейських  рекомендацій щодо 

доступу до безперервного професійного навчання.  

В зв’язку з цим просимо відповісти на питання анкети, яка знаходиться на 

наступній сторінці файлу. 

Заповнені анкети просимо надіслати на електронну адресу jpl@ipzn.org.ua 

до 28 квітня 2017 року для їх опрацювання. 

Для отримання роз’яснень з питань, які можуть виникнути у процесі 

анкетування, необхідно звертатися за телефонами: (044) 235-20-22, (044) 235-

33-34. 

Додаток:  бланк анкети в 1 прим. 
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АНКЕТА 

щодо удосконалення системи забезпечення якості результатів професійного навчання 

 

Вкажіть недоліки та Ваші пропозиції щодо вдосконалення нижченаведених документів: 
 

1. Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві (затверджене спільним 

наказом Мінпраці та МОН від 27.12.2006 р. № 500/861)  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Положення  про порядок кваліфікаційної  атестації та присвоєння кваліфікації особам, які        

здобувають професійно-технічну освіту (затверджене спільним наказом Мінпраці та Міносвіти від 

31.12.98 р. № 201/469)  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Положення про відкрите професійно-технічне навчання на основі модульної технології 

(затверджене спільним наказом Мінпраці та МОН від 09.04.2002 р. №187/243) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Положення про організацію професійного навчання безробітних за модульною системою 

(затверджене спільним наказом Мінпраці та Міносвіти від 08.07.99 р. № 113/247) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Дякуємо Вам за участь в опитуванні! 


